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Prefaţă 
 

Cercetările ecotoxicologice în sens larg au în vedere trei domenii de probleme: circuitele 
biogeochimice ale substanţelor cu potenţial de toxicitate, efectele acestor substanţe la niveluri 
biologice supraindividuale (ecotoxicologia propriu-zisă), şi consecinţele instituţionale ale 
cunoaşterii ştiinţifice din domeniile precedente, adică modul de aplicare a acestor cunoştinţe în 
protecţia mediului. 
 
Dacă inspectăm peisajul cercetării în România, sau cel de pe plan internaţional, s-ar părea că este 
extrem de dificil ca o singură organizaţie de cercetare, şi cu atât mai puţin o unitate funcţională a 
unei astfel de organizaţii, să poată acoperi cu succes toate sub-domeniile menţionate în 
paragraful anterior. Ele implică expertize variate, izvorând cel mai adesea din şcoli diferite. 
Chiar dacă am reuşi să reunim experţii în aceeaşi echipă, lucru îndoielnic deoarece rareori un 
expert acceptă sa joace un rol secundar, subsumat reprezentanţilor altor discipline, cantitatea de 
resurse necesare pentru derularea unor proiecte ample de cercetare în acest domeniu este uriaşă. 
Nu doar pentru bugetele de subzistenţă, uzuale până la apariţia PNCDI2 în România, ci chiar şi 
pentru bugetele specifice unor ţări cu o economie mult mai puternică decât a noastră. Apoi 
revistele în care se pot publica rezultatele sunt în mod clar diferite, de exemplu Biogeochemistry 
pentru primul domeniu, Ecotoxicology pentru al doilea, şi Human and Ecological Risk 
Assessment pentru al treilea, ceea ce nu încurajează publicarea de lucrări integrate. În fine, 
comunităţile ştiinţifice şi asociaţiile profesionale asociate unor astfel de reviste sunt şi ele 
diferite. 
 
Ei bine, prin perspectiva sistemică promovată de şcoala în cadrul căreia Virgil Iordache şi-a 
elaborat teza de doctorat se încearcă integrarea explicită a tuturor aspectelor subsumate sensului 
larg al ecotoxicologiei, un demers aparent utopic – ar putea spune un observator maliţios. Ne-am 
putea aştepta ca eforturile pentru o astfel de corelare şi coerentizare să aibă loc la o scară de timp 
specifică programelor ample de cercetare, şi mai puţin în cadrul unui program doctoral 
individual. Prin urmare nu putem fi decât surprinşi că lucrarea de faţă propune tratarea aspectelor 
biogeochimice, a celor propriu-zis ecotoxicologice şi a consecinţelor instituţionale ale lor într-un 
singur program individual doctoral. Cu ce avantaje şi cu ce costuri ? 
 
Explorând lucrarea observăm că cea mai consistentă parte este cea dedicată biogeochimiei. Scara 
mare a sistemului investigat, Sistemul Dunării Inferioare, a impus abordări inovative pentru 
caracterizarea structurii complexului de ecosisteme. Modul de abordare a circuitelor metalelor la 
trei scări spaţiale de analiză ar putea fi probabil generalizat şi pentru alte ecoregiuni, sau pentru 
bazinele hidrografice care sunt obiect de management conform Directivei Cadru Ape. 
Organizarea spaţială a activităţilor pe toate lungimea sectorului românesc al Dunării a presupus 
colaborarea cu alte instituţii, ridicând probleme manageriale deosebite. Probabil că fără existenţa 
conflictului din Iugoslavia şi a ipoteticelor sale consecinţe pentru zona din aval a Dunării 
resursele financiare pentru mobilizarea acestor eforturi n-ar fi fost disponibilizate. Acest 
eveniment nefericit a facilitat obţinerea unor seturi consistente de date pe care autorul le 
interpretează din perspectiva interesului de cercetare fundamentală a zonelor sale de studiu. 
 
Rezultate de ecotoxicologie propriu-zisă sunt mult mai puţin consistente, deşi nu neapărat 
neinteresante. În special modul de abordare a caracterizării efectelor ecotoxicologice la scara 
complexelor de ecosisteme este o contribuţie semnificativă. Totuşi cercetările rămân mai mult la 
nivel de proiect, fără o finalizare a extrapolării rezultatelor experimentale, de laborator, la 
funcţionarea ecosistemelor reale. În raport cu ceea ce doreşte şcoala holistă, acesta este un eşec. 
În raport cu ce se face pe plan internaţional, putem constata că evaluarea efectelor 
ecotoxicologice in situ râmăne şi pe plan internaţional o problemă încă nerezolvată. Deci 
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eforturile autorului au fost bine direcţionate, dar poate că premature, prea ambiţioase pentru 
nivelul de la care pleca programul său de cercetare. 
 
Oarecum neobişnuită pentru o teză, dar binevenită, este prezenţa unui capitol consistent referitor 
la consecinţele instuţionale ale cercetării făcute. Ni se propun căi de optimizare a evaluării 
riscului de ecotoxicitate, în contextul mai larg al managementului zonelor contaminate. Susţinută 
în 2003, dar publicată abia acum, teza a anticipat bine problematica fierbinte care acum este 
asociată punerii în practică a Directivei Soluri, şi în special pe cea, încă neconştientizată de către 
factorii de decizie din România, a implementării corelate a Directivei Soluri şi a Directivei Cadru 
Ape. Recent au apărut reţele europene dedicate dezvoltării cunoaşterii ştiinţifice pentru o astfel 
de implementare corelată, în fond nimic altceva decât o recunoaştere a organizării sistemice a aşa 
numiţilor „factori de mediu”, chiar dacă nu neapărat în jargonul ecologiei sistemice. 
 
Un punct slab al lucrării este şi absenţa modelării matematice. Astfel de seturi uriaşe de date, atât 
de greu de obţinut, ar fi meritat să fie utilizate pentru calibrarea şi validarea unor modele de 
retenţie şi bioacumulare a metalelor în zonele inundabile. Dar echipa mare implicată în 
programul de cercetare, ca instituţii şi persoane, ar fi trebuit să fie probabil şi mai mare... 
 
S-o spunem clar: în realitate avem de a face nu cu o teză de doctorat (lucrarea este mult peste 
standardul a ce se prezintă ca teze de doctorat în comunitatea de profil românească), ci mai 
degrabă cu un raport de cercetare al unor activităţi întinse pe şapte ani de zile şi efectuate în 
colaborare cu mai multe instituţii de profil din România. Născută greu, ca teză, poate tocmai 
pentru că  nu a vrut să fie doar o teză, lucrarea s-a dovedit deja fertilă pentru cercetarea de profil 
din ţară. Direcţiile de cercetare propuse au jucat un rol important în catalizarea formării unui 
consorţiu naţional pentru biogeochimia microelementelor, şi în racordarea la reţele europene. 
 
Putem concluziona că abordarea sistemică funcţionează ca atractor fertil pentru pentru 
organizarea inter-disciplinară a cercetării ştiinţifice a mediului. La fel de adevărat este însă că 
trebuie să avem grijă cum ne strecurăm printre Scilla şi Caribda. Să nu cădem nici în extrema 
holistă, prin care depersonalizăm şi demotivăm oamenii, generând contrareacţii izolaţioniste, nici 
în cea sectorială, reducţionistă, prin care de dragul avantajelor disciplinar-locale, a confortului 
carierei în contextul instituţional actual (sau mai bine zis fost, dată fiind reforma dură care va fi 
implementată în curând) tindem să sacrificăm interesele strategice ale ştiinţei şi, atunci când 
obiect de cercetare este mediul, să subestimăm grosolan valoarea resurselor şi serviciilor 
furnizate de capitalul natural. Navigarea între Scilla şi Caribda nu este deloc uşoară şi cere un 
efort susţinut pe care autorul, contaminat iremediabil de şcoala de ecologie sistemică a 
Universităţii din Bucureşti, sperăm că şi-l va asuma în continuare. În ştiinţele naturii este nevoie 
şi de utopie pentru ca omenirea să progreseze, spre deosebire de experimentarea cu societăţile şi 
cu vieţile oamenilor. 
 
 

CS1 dr. Mariana Constantinescu 
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Cuvânt înainte 
 

În toamna anului 1992 eram student în anul 5 la Facultatea de Biologie a Universităţii din 
Bucureşti, specializarea biochimie. În paralel urmam şi cursurile facultăţii de filosofie, unde 
tocmai luasem contact cu noţiuni de filosofia ştiinţei. Dinamica teoriilor ştiinţifice era explicată 
din perspectiva filosofiei ştiinţei fie pe baza unor criterii pur raţionale, specifice unei idealizate 
metode ştiinţifice, fie prin fenomene nespecifice ştiinţei, de tip sociologic şi psihologice, care ţin 
de funcţionarea grupurilor de oameni de ştiinţă, a comunităţilor disciplinare, a diverselor şcoli. 
Care era de fapt situaţia în realitate ? Se puteau trage concluzii în acest sens doar din investigaţii 
filosofice sau era necesară experimentarea demersului ştiinţific pe viu ? 
 
Fără să îmi pun astfel de întrebări la fel de clar cum mi le pun acum, când am văzut în holul 
facultăţii un anunţ pentru o bursă TEMPUS în domeniul ecotoxicologiei, care mi-ar fi permis să 
lucrez şase luni într-un laborator din Bruxelles, am luat decizia de a candida fără să stau prea 
mult pe gânduri. Aveam ocazia să văd pe viu ce înseamnă cercetarea ştiinţifică la ea acasă, ca să 
spun aşa, acolo unde se producea de fapt cunoaşterea care ne era servită aulic nouă, studenţilor 
din România, la cursuri şi laboratoare. La întoarcere din Bruxelles, în toamna lui 1993 mi s-a 
propus să continui lucrul ca cercetător în facultate. Mă abordaseră atât cei din domeniul 
ecotoxicologiei şi ecologiei, prin care obţinusem bursa, cât şi cei din domeniul biochimiei, de 
unde plecasem ca student. Am stat în cumpănă dacă să intru definitiv în domeniul ştiinţei, sau să 
finalizez facultatea de filosofie. O urmărire cu seriozitate a ambelor direcţii simultan, ca direcţii 
independente, mi s-ar fi părut imposibilă. Vocaţia mi se părea a fi mai degrabă cea filosofică. 
Decizia însă a venit de la sine când mi-am dat seama că nu aş putea să mă întreţin încă doi ani, 
cât mai aveam de urmat în filosofie, aşa încât m-am angajat pe drumul ecologiei, care era la 
momentul respectiv cea mai dinamică secţie din facultatea noastră din punct de vedere al 
cercetării ştiinţifice. Am intrat în acest joc şi pentru a experimenta până la capăt ştiinţa, înainte 
de a-mi permite să evaluez filosofic. 
 
Nu regret acest lucru, deşi efortul de a face cercetare în România (sau a încerca să fac – las la 
latitudinea cititorului aprecierea finală după ce va fi parcurs această lucrare) în condiţiile de 
subfinanţare cronică din anii `90 a fost dificil. Dacă ar fi fost să dau un răspuns în 2003, când am 
susţinut teza, la întrebarea enunţată în primul paragraf, aş fi zis că, cel puţin pentru perioada în 
care a fost elaborată această lucrare, în spaţiul de cercetare pe care l-am cunoscut 90 % din 
dinamica ştiinţifică avea la bază procese kuhniene, ce ţin de sociologia grupurilor de cercetători, 
şi doar 10 % procese raţionale. Evident, aceste procente nu au o valoare în sine, ideea fiind că 
procesele de decizie specifice metodei ştiinţifice sunt dominate de celelalte. Interesant, 
raţionalitatea schimbărilor teoretice pare asigurată mai degrabă de modelele occidentale, care 
atunci când se schimbă sunt copiate rapid de somităţile noastre pe baza unui argument de 
autoritate, iar aici, în comunitatea noastră devin un fel de dogme, funcţionale cel puţin până la 
momentul când o nouă schimbare are loc în occident, şi un nou model este însuşit în mod 
dogmatic. Dintr-o perspectivă a evoluţiei culturilor desigur că acest simpom de provincialism al 
culturii româneşti nu trebuie să ne surprindă. 
 
Doar că un astfel de model de funcţionare a „ştiinţei” nu mă putea satisface, întrucât deja  
internalizasem standardele teoretice cu ocazia prelegerilor de filosofia ştiinţei şi speram că se 
poate face ştiinţă adevărată şi în România, finalizată cu publicaţii supuse regimului sever peer-
review al revistelor din sistemul ISI şi nu cu teze unde dacă cineva pune întrebări la susţinere se 
consideră că a adus o mare ofensă (pentru că veni vorba, absenţa întrebărilor la o susţinere de 
doctorat în, de exemplu, Germania, privită ca o ofensă, ca o probă a lipsei de valoare a lucrării). 
Din acest motiv am încercat permanent să analizez critic elementele teoriilor cu care lucram, 
lucru care, aveam să constat curând, nu dădea prea bine într-un context în care argumentele de 
autoritatea externă sunt cele dominante, practic singurele acceptate. 
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Fapt este că până la finele programului doctoral nici eu, şi nici unul dintre numeroşii mei colegi 
(în condiţiile în care programele doctorale au avut o durată de la 4 la 8 ani) nu am produs lucrări 
în reviste cotate ISI, majoritatea valorificărilor variind între „gray literature” şi capitole (pe bază 
de invitaţie) în cărţi publicate la edituri internaţionale. Cauza nu trebuie căutată în mod specific 
la nivelul grupului în care am lucrat, ci la nivelul întregii comunităţi de biologi şi ecologi din 
România. Nu a existat, şi nu există încă, o cultură a standardelor ştiinţifice înalte în această 
comunitate. Există însă unele grupuri care s-au străduit permanent să îşi însuşească şi să pună în 
practică un astfel de standard. Într-un astfel de grup mi-am elaborat şi eu teza prezentată în 
această lucrare. Dorinţa de performanţă a existat. 
 
Dar este extrem de dificil să faci într-o comunitate largă altceva decât face aceasta, să ţi sus 
nivelul deşi nu câştigi nimic în plus la salariu sau la titlurile ştiinţifice, să vezi că tot felul de 
cercetători principali 1 din diverse institute sau cadre didactice din alte universităţi, sau chiar a 
ta, nu au produs mai nimic identificabil pe ISI Web of Knowledge în timp ce tu şi ai tăi trebuie 
munciţi din greu pentru a obţine măcar şi titlul de doctor, pentru că aşa vă cere coordonatorul, să 
vezi că alţii obţin cu uşurinţă finanţări în baza titlurilor obţinute fără mare acoperire, iar tu şi 
colegii să nu aveţi încă dreptul nici măcar să aplicaţi proiecte, să îmbătrâniţi împreună spre limita 
celor 35 de ani fatidici (limită de eligibilitate la proiecte de tineret), fiindu-vă interzis să 
competiţionaţi pentru finanţările specifice. De aici inerente tensiuni intra- şi inter-grupale, însă 
judecând retrospectiv pot spune că a meritat. Din trei motive. O dată pentru că, slavă Domnului, 
România a intrat în Europa, bugetul naţional de cercetare a crescut substanţial, iar standardele 
externe, europene, tind să devină şi româneşti. Avantajul competitiv al cuiva care a lucrat sau 
lucrează în echipa condusă de Profesorul Vădineanu este în aceste condiţii semnificativ, cel puţin 
pe piaţa românească a cercetării. Că acest lucru este adevărat se vede şi din rata ridicată de 
publicare în reviste ISI pe care toţi membri acestui grup, foşti sau actuali, o au în ultimii ani, 
comparativ cu oricare alţi ecologi din România. A doua oară, pentru că aprofundarea ecologiei 
sistemice mi-a permis să identific legăturile profunde ale acesteia, pe linia dezvoltării durabile, 
cu filosofia moral-politică, ceea ce m-a întors către filosofie cu un interes foarte specializat, 
finalizând şi această facultate în 2004. Din această perspectivă, filosofică, nu mai consider la ora 
actuală asimilabil holismul cu sistemismul, în special în ce priveşte cercetarea sistemelor socio-
economice. În fine, în al treilea rând pentru că am avut curajul (unii au spus inconştienţa) să 
ascult vocea raţiunii şi să încalc regulile care mi se păreau nerezonabile, ca să nu spun absurde, 
în funcţionarea sistemului, ceea ce mi-a permis să accesez mult mai rapid finanţări europene pe 
cont propriu şi să mă integrez, sper eu, comunităţii celor care fac ştiinţă aşa cum respiră sportivii 
de perfomanţă, în linişte şi cu profesionalism, fără un stres inutil indus de obiective asumate 
nerealist. 
 
Pot acum să dau un răspuns mai bun la întrebarea din primul paragraf decât aş fi putut să îl dau 
la susţinerea tezei, şi anume următorul: totul depinde de scara temporală de analiză. La  o analiză 
cu o fereastră de observaţie mică, la o analiză a proceselor pe termen scurt vom observa că se 
manifestă predominant procese kuhniene, că există o aparentă iraţionalitate a demersului ştiinţfic 
(sau cum doriţi, o raţionalitatea economică dictată de interesele actorilor implicaţi, însă nimic 
legat de căutarea adevărului ştiinţific în mod independent de interesele personale), că cercetătorii 
aleargă lipsiţi de orice scrupule după titluri, status şi bani, cu implicaţii politice dacă se poate, nu 
după aproximarea cât mai bună a adevărului. Însă la o analiză a dinamicii ştiinţei la scară mai 
mare decât o decadă, fie şi comparând publicaţiile semnificative, este evident rolul raţionalităţii 
în creşterea gradului de coerenţă şi de adecvare la realitate a produselor ştiinţei. Într-un fel, 
acceptând că dezvoltarea ştiinţei este un proces socio-ecologic, cele spuse mai sus nu fac decât 
să confirme ideea că nu poţi înţelege funcţionarea sistemelor socio-ecologice decât prin 
programe de cercetare pe termen mediu şi lung. Prin urmare nu pot decât să fiu recunoscător 
Profesorului Angheluţă Vădineanu pentru posibilitatea de a lucra într-o echipă în care se concep 
şi se pun în practică astfel de programe. 
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1 Introducere 
 
Tema lucrării este “Ecotoxicologia metalelor grele în complexul de ecosisteme din Insula Mică a 
Brăilei”.1 
 
În acest capitol voi prezenta fundamentarea conceptuală, o schiţă a contextului în care s-a 
desfăşurat programul individual de cercetare, necesitatea şi oportunitatea abordării temei. 
 
Conceptele adoptate sunt cele care aparţin bazei de cunoştinţe a ecologiei sistemice, iar metoda 
adoptată este analiza sistemică (Botnariuc şi Vădineanu, 1982, Odum, 1993, Patten şi Jorgensen, 
1995, Vădineanu, 1998) în contextul metodei ştiinţifice (Bunge, 1979, Levins şi Lewontin, 1985, 
Sattler, 1986, Mahner şi Bunge, 1997, Ruse şi Hull, 1999, Ford, 2000). Modelul conceptual şi 
operaţional pentru managementul capitalului natural utilizat este cel prezentat în Vădineanu 
(1998), Cristofor, coord. (2001), Georgescu, Iordache şi Botezatu (2001). Modelul conceptual şi 
operaţional al sistemului suport de asistare a deciziilor pentru codezvoltarea sistemelor socio-
economice şi a capitalului natural este cel prezentat de Vădineanu (1999). Anexa 1 oferă detalii 
cu privire la fundamentarea conceptuală. 
 
Ecotoxicologia este disciplina fundamentală şi aplicativă care studiază circuitele biogeochimice 
ale substanţelor cu potenţial de toxicitate, studiază efectele acestora asupra sistemelor ecologice 
şi dezvoltă instrumente şi metode petru asistarea deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice. 
Metalele grele sunt o categorie importantă de poluanţi toxici stabili (Ramade, 1992). Insula Mică 
a Brăilei (IMB) este un ansamblu de insule aflate în regim natural de inundaţie (dintre care cele 
mai importante sunt Ostrovul Popa şi Ostrovul Fundu Mare). Insula Mică a Brăilei face parte din 
Sistemul Dunării Inferioare, care este un complex regional de ecosisteme (Cristofor, 1992, 
Vădineanu , Cristofor şi Iordache, 2001). 
 
Necesitatea abordării temei a venit din faptul că analiza critică a cunoaşterii a evidenţiat 
caracterizarea ecotoxicologiei metalelor în sisteme fluviale ca fiind o importantă direcţie de 
cercetare. 
 
Oportunitatea abordării temei a venit din faptul că, în primul rând, în perioada 1992-2001 a 
existat un pachet de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale implementate în Sistemul 
Dunării Inferioare, la care un program individual doctoral dedicat ecotoxicologiei metalelor avea 
condiţii bune să se poată racorda, în al doilea rând, era în curs de consolidare baza materială 
necesară unor astfel de cercetări, în al treilea rând, exista la nivelul Departamentului experienţă 
în domeniul investigării circuitelor biogeochimice ale metalelor şi, în al patrulea rând, viitorul 
doctorand efectuase deja un stagiu de specializare în ecotoxicologia poluanţilor stabili cu durată 
de şase luni cu ocazia unei burse TEMPUS. 
 
Contextul în care s-a desfăşurat programul individual doctoral a fost dat de obiectivele majore 
ale cercetării Sistemului Dunării Inferioare (SDI) (Cristofor, coordonator, 2001), şi anume: 
1. Elaborarea modelului homomorf al SDI. Atingerea acestui obiectiv este o precondiţie a 

cercetării circuitelor biogeochimice regionale. 
2. Dezvoltarea bazei de cunoştinţe referitoare la funcţionarea ecosistemelor şi complexelor din 

structura SDI. Acestui obiectiv major i se subsumează şi caracterizarea circuitelor 
biogeochimice şi a efectelor metalelor. 

3. Caracterizarea modificărilor structurale şi funcţionale în starea actuală a SDI faţă de starea de 
referinţă. Între modificările structurale intră (în mod direct la nivelul unităţilor 

                                            
1 Într-o variantă restrânsă (fără o parte din analiza critică a cunoaşterii şi unele anexe) lucrarea a avut ca referenţi oficiali şi membri ai comisiei de 
susţinere a tezei pe dr. Ion Barbu, dr. Aurel Varduca şi dr. Carmen Postolache, iar ca referenţi suplimentari pe dr. Radu Lăcătuşu, dr. Ion Brad şi 
dr. Mariana Stănciulescu. Toate referatele elaborate au fost pozitive. 
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hidrogeomorfologice elementare) şi cele asociate poluării cu metale grele. 
4. Analiza funcţională şi valorică a capitalului natural al SDI. Evaluarea serviciului de retenţie a 

metalelor depinde de evaluarea rolului IMB în circuitele biogeochimice ale metalelor din 
SDI, iar punerea în context a serviciului de retenţie a metalelor presupune analiza întregii 
game de resurse şi servicii a SDI (Cristofor, Iordache şi Vădineanu, 1999, Iordache şi colab., 
2001). 

5. Elaborarea soluţiilor alternative pentru managementul capitalului natural al SDI şi 
fundamentarea sistemului operaţional de transfer al informaţiei către manageri. Soluţiile 
pentru managementul optim depind de evaluarea întregii game de resurse şi servicii, între 
care se află şi serviciul de retenţie a metalelor, efectele ecotoxicologice fiind direct relevante 
pentru managementul capitalului natural (Cairns, 2000). 

 
Anexa 2 oferă elemente suplimentare cu privire la direcţiile de cercetare ale SDI. 
 
În acest context: 
 obiectivul cercetării ecotoxicologice în SDI este, pe de o parte, caracterizarea circuitelor 

biogeochimice ale substanţelor toxice la nivel regional şi local (inclusiv cuantificarea 
fluxurilor cu originea în capitalul natural al SDI, interceptate de populaţia umană, şi a 
fluxurilor cu originea în SSE-ce, care intră în SDI), iar, pe de altă parte, identificarea şi 
caracterizarea principalelor efecte ecotoxicologice, a importanţei lor relative în raport cu 
celelalte căi de deterioare (inclusiv evaluarea măsurii în care fluxurile interceptate reprezintă 
un risc pentru sănătatea populaţiei umane).  

 obiectivul pentru SDI al componentei de asistare a deciziilor a ecotoxicologiei este, pe de o 
parte, caracterizarea modulelor funcţionale şi organizaţiilor care sunt implicate în generarea 
şi controlul efectelor ecotoxicologice şi, pe de altă parte, dezvoltarea instrumentelor necesare 
pentru obţinerea datelor specifice şi asigurarea unui transfer optim al cunoaşterii în domeniu 
către decidenţi. Dezvoltarea acestor instrumente nu se poate face eficient decât în cadrul mai 
larg al construirii sistemului suport de asistare a deciziilor pentru managementul capitalului 
natural la nivel naţional (sau al accesării acestuia pentru fiecare situaţie în parte, când 
obiectivul operaţional de construire a sistemului suport de asistare a deciziilor va fi atins) şi 
corelat cu instrumente pentru caracterizarea celorlalte tipuri de deteriorare, chiar dacă pentru 
evaluarea impactului de toxicitate (şi ecotoxicitate) s-au dezvoltat, de o manieră sectorială, 
metode de evaluare specifice (de ex. evaluarea de risc, Eduljee, 1999). 

 
Lucrarea este structurată în patru părţi. Prima parte include analiza critică a cunoştinţelor / 
informaţiilor şi datelor publicate în urma investigaţiilor de acelaşi tip, a doua este dedicată 
descrierii programului de cercetare, a treia include rezultate şi discuţii, iar ultima concluzii şi 
recomandări. După bibliografie au fost incluse un pachet de anexe care permit citutorului 
plasarea în context a cercetării raportate aici, precum şi schiţe de teren şi modele homomorfe ale 
sistemelor investigate, imagini din sistemele investigate şi date la care se face referire în 
capitolul de rezultate.  
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1 Analiza critică a cunoaşterii 
 
Ecotoxicologia este un domeniu ştiinţific cu o dinamică rapidă. Evoluţia înţelegerii problematicii 
ecotoxicologiei din punct de vedere teoretic poate fi ilustrată foarte bine comparând două 
manuale de introducere în ecotoxicologie ale aceluiaşi autor, primul apărut în 1971 (Ramade, 
1977), al doilea apărut în 1992 (Ramade, 1992). Dacă primul este axat pe studii de caz şi 
prezentarea unor poluanţi particulari cu impact major, al doilea abordează de o manieră sistemică 
impactul poluanţilor toxici. Termenul de ecotoxicolog ar trebui să descrie doar persoana care 
utilizeză parametri ecologici pentru a evalua toxicitatea (Cairns, 1989). Practic însă, dificultatea 
abordării la nivele supraindividuale face ca majoritatea articolelor publicate în reviste de 
ecotoxicologie2, care analizează efecte, să fie dedicate nivelului individual. Pentru a ilustra 
această stare de lucruri, menţionăm că o bibliografie pentru perioada 1969-1994 elaborată de 
Centrul pentru Plante Acvatice al Universităţii din Florida, cu privire la efectele metalelor Cd, 
Pb, Zn sau Cu asupra a 11 familii de plante caracteristice zonelor umede, prezente şi în lunca 
inundabilă a Dunării cuprindea 179 de titluri repartizate asfel: 
 Articole cu privire la distribuţia, bioacumularea şi ciclarea metalelor:  93 
 Articole cu privire la factori ce influenţează biodisponibiltatea:   11 
 Articole cu privire la impactul la nivel individual:    37 
 Articole cu privire la impactul la nivel populaţional:    16 
 Articole cu privire la impact la nivelul structurii ecosistemului:      4 
 Articole cu privire la impactul asupra unor procese ecosistemice:  12 
 Articole cu privire la metode:          2 
 Articole de sinteză:           4 
 
Articolele cu privire la impactul la nivel populaţional şi ecosistemic conţin implicit şi date de 
distribuţie a metalelor, iar cele cu privire la impact la nivel individual conţin, multe dintre ele şi 
informaţii cu privire la biodisponibilitatea metalelor luate în lucru. 
 
Analiza s-a desfăşurat după schema din figura 1 şi a încercat să surprindă, în afară de lacunele 
existente în cunoaşterea la nivel ecosistemic, şi pe cele care ar putea reprezenta puncte de plecare 
pentru o cercetare dedicată ecotoxicologiei complexelor de ecosisteme. 

 
Figura 1 Schema de desfăşurare a analizei critice a cunoaşterii. 

                                            
2 Revistele de ecotoxicologie, la ora actuală, se adresează strict evaluării efectelor ecotoxicologice, nu şi biogeochimiei poluanţilor cu potenţial de 
toxicitate. Tendinţa către înţelegerea sistemică a ecotoxicologiei este prezentă însă şi pe plan internaţional (de ex. Genoni, 1997). 
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Pornind de la argumentarea prezentată în capitolul 2 al Anexei 1  şi de la importanţa recunoscută 
a serviciului de retenţie a azotului şi metalelor  în zona inundabilă a Dunării (Vădineanu 
şiCristofor , 1994), am urmărit în ce măsură literatura de specialitate include studii referitoare la 
co-ocurenţa sau interferenţa cauzală a  mecanismelor care susţin retenţia metalelor şi azotului. 
 
Rezumatul analizei, prezentat mai jos, are următoarea structură: 

 circuitele biogeochimice ale metalelor şi azotului; particularităţi ale lor în zone umede, în 
special din sistemele fluviale 

 efecte ecotoxicologice, evaluarea şi predicţia deteriorării; efectele metalelor asupra ciclării 
azotului 

 direcţii de cercetare identificate 
 
 1.1 Circuitele biogeochimice 
 1.1.1 Circuitele metalelor 

1.1.1.1 Distribuţia în diferite compartimente şi biodisponibilitatea 
 
Termenul “metale grele” desemna în mod convenţional acele metale care au o densitatea mai 
mare de 5g/cm3. La ora actuală, deşi termenul s-a păstrat, se lucrează cu clasificări care ţin seamă 
de proprietăţile chimice ale metalelor şi care nu mai respectă neapărat criteriului referitor la 
densitate (Nieboer şi Richardson, 1980, citaţi de Streit, 1992, Walker şi colab., 1996). Metalele 
din grupul “metalelor grele” manifest` caracteristici chimice diferite şi ca urmare vor diferi şi din 
punct de vedere al comportamentului în ecosisteme, al bioacumulării şi ecotoxicităţii (Streit, 
1992). 
 
Fiecare metal poate fi caracterizat de un factor de perturbare antropogenă (FPA), definit ca 
raportul între intrările naturale globale anuale şi intrările datorate activităţilor umane. Acesta, 
alături de potenţialul de toxicitate al metalului, este un factor important în alegerea metalelor ce 
trebuie luate în lucru. Pb, Cd, Cu şi Zn  au cei mai ridicaţi FPA (Forstner şi Wittman, 1981, 
Ramade, 1992). Cr are şi el un FPA supraunitar, dar este printre cele mai puţin toxice metale 
grele (Fostner şi Wittman, 1981). Cele mai toxice efecte le au Cd, Hg şi Pb. Ca urmare, deşi are 
un FPA estimat de doar 0.8, iar intrările lui antropogene au actualmente o tendinţă de scădere ca 
rezultat al restricţiilor în utilizare, Hg este considerat un metal de primă importanţă 
ecotoxicologică. 
 
Metalele în ecosisteme sunt majoritatea sub formă de complexe cu liganzi organici şi anorganici. 
Ele diferă în funcţie de preferinţa faţă de liganzi şi pot fi clasificaţi în cationi metalici de tip A, 
de tip B şi intermediari (Streit, 1992). Învelişul electronic al cationilor de tip A nu este uşor 
deformabil sub influenţa câmpurilor produse de liganzii adiacenţi. Ei formează complexe în 
special cu ioni fluorură, clorură şi molecule care au oxigenul ca atom donor. Exemple tipice sunt 
ionii metalelor alcaline, alcalino-pământoase şi Al3+, Cr3+, Fe3+. Ei nu vor fi legaţi în general la 
structuri osoase sau la grupări tiol proteice, ca metalele tip B sau cele intermediare. Cationii 
metalici de tip B au învelişul electronic mai deformabil şi deci mai polarizabil. Vor coordona în 
special liganzi care conţin N, S şi I ca atomi donori. Împreună cu S2- şi HS- vor forma sulfuri 
insolubile iar cu proteinele complexe puternice. Tipice pentru grupa B sunt Ag+ şi Hg2+. 
Intermediare mai apropiate de tipul A sunt Co2+, Ni2+ şi Pb2+, iar intermediare mai apropiate de B 
sunt Cd2+ şi Cu+. În plus, unele metale pot fi alchilate (Hg, posibil Pb). După cum se observă, 
metalele din grupul “metalelor grele” manifestă caracteristici chimice diferite şi ca urmare vor 
diferi şi din punct de vedere al comportamentului în ecosisteme, al bioacumulării şi ecotoxicităţii 
(Streit, 1992). 
 
Metalele grele sunt printre poluanţii ubicuitari, fiind distribuiţi global la nivel atmosferic, 
continental, limnic şi marin (Ramade, 1992). În acelaşi timp toate metalele sunt natural întâlnite 
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la nivelul unor concentraţii de fond (domeniu de concentraţii de fond). 
 
 Distribuţia în compartimente abiotice 
 
Distribuţia metalului într-un ecosistem de zonă umedă va depinde în mod esenţial de calea de 
intrare în ecosistem şi de forma în care intră. Trei tipuri de intrări pot fi luate în considerare: 
 intrările longitudinale, dominante în cazul unui sistem lotic, dar importante şi pentru un 

sistem lentic alimentat de canale 
 intrările transversale, a căror pondere, atât în cazul sistemului lotic, cât şi al celui lentic este 

dependentă de particularităţile structurale şi funcţionale ale ecositemului sau complexului şi 
zonei de ecoton. Spre exemplu, intrarea se poate realiza la zona de contact dintre apa freatică 
şi cea hiporeică, putând exista şi un anumit potenţial de stocare al zonei de ecoton. 

 intrările atmosferice, care pentru unele metale, cum ar fi Pb, pot reprezenta calea majoră de 
intrare 

 
Repartiţia metalelor în compartimentele ecosistemului imediat după intrare depinde de 
particularităţile fizico-chimice ale acestor compartimente şi de proprietăţile fizico-chimice ale 
metalului respectiv. Un rol esenţial îl joacă apa, care condiţionează atât comportamentul 
metalelor cât şi fluxurile de metale care intră în ecosistem. Hidrologia este factorul de comandă 
cel mai important pentru funcţionarea zonelor umede în condiţii naturale, în particular a celor din 
sistemele fluviale. Procesele biologice, ritmul desfăşurării lor, mecanismele producţiei biologice, 
circuitele de substanţă, dinamica ecosistemelor din luncă, sunt în mare măsură determinate de 
ritmul şi intensitatea inundaţiilor (Botnariuc şi Beldescu, 1961, Amoros, Petts,. 1993). Figura 2 
prezintă schematic efectele regimului hidrologic asupra sistemelor ecologice de zonă umedă. 
 

 
 
Figura 2 Efectele regimului hidrologic asupra zonelor umede de margine de râu (după Iordache 
şi colab., 1997). 
 
Metalele se află într-un echilibru permanent între apă şi sediment, apă şi particulele în suspensie 
(minerale, organice sau asociate), apă şi organisme. Direcţia în care se deplasează echilibrul apă-
organisme sau sediment-organisme depinde şi de soarta metalui în organism. 
 
Un aspect important îl constituie posibilitatea stocării metalelor la nivelul unor compartimente de 

Condiţii hidrologice 
• nivelul apei, viteza apei, umiditatea solului (sub controlul inundaţiilor şi precipitaţiilor) 

Efecte directe 
• asupra microclimatului (temperatura solului/sedimentului şi a aerului) 
 

• asupra ratei de sedimentare 
• asupra vitezei de difuzie a substanţelor în/din sol/sediment 
• asupra structurii, biomasei şi ratei de reciclare a producătorilor primari 
• asupra bilanţului de materie şi energie, prin intermediul fluxurilor purtate. 

Efecte indirecte 
• asupra proceselor care depind de viteza de difuzie şi temperatură în sol/sediment, şi a altor 

parametrii fizico-chimici care depind de aceste procese. 
• asupra structurii tuturor tipurilor de consumatori 
• asupra microclimatului prin intermediul macrofitelor 
• asupra unităţii hidrogeomorfologice prin intermediul macrofitelor, care pot influenţa 

procesele de sedimentare/eroziune. 

conexiuni 
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biotop cum sunt sedimentul, PSM3 şi DOM4 (eventual adsorbit pe particule minerale). Metalele 
sunt cei mai stabili poluanţi toxici, neputând fi eliminate prin biodegradare, ci cel mult 
indisponibilizate prin trecerea în sedimentele inactive biologic5. Disponibilitatea metalelor din 
orizontul superficial va depinde de procese mecanice, fizico-chimice şi biologice. O bună parte 
din metale sunt adsorbite la suprafaţa detritusului sau acizilor humici. Mobilizarea POM6 şi a 
DOM coloidal ca urmare a activităţii enzimatice extracelulare (a enzimelor libere sau a celei 
adsorbite), are efect asupra repartiţiei metalelor, putându-le trece, cel puţin temporar, în faza 
dizolvată, cu consecinţe asupra biodisponibilităţii (limitare la detritofagi şi filtratori ori acces 
pentru toate compartimentele). 
 
Sedimentele sunt rezervorul final al celor mai multe metale poluante. Ele furnizeză o înregistrare 
pe termen lung a intrărilor naturale şi antropice, atunci când procese post-depoziţionale nu au 
avut loc. Eficienţa acumulării la nivelul acestui rezervor va depinde de condiţiile redox de la 
interfaţa sediment-apă şi de viteza de sedimentare. În condiţii reducătoare are loc o îmbogăţire a 
lor cu metale, datorită precipitării sulfurilor şi legării la materia organică ce se acumulează. 
Fazele solide oxidate de fier şi mangan se vor dizolva, iar materialul adsorbit se va redistribui 
între fazele nou formate şi soluţie. 
 
Concentraţiile şi speciaţia chimică a metalelor în compartimentele de biotop diferă în funcţie de 
valorile anumitor parametri fizico-chimici. Printre aceşti parametrii se numără şi metale care nu 
au potenţial de toxicitate ridicat, dar care prin rolul lor central în procesele chimice din faza 
apoasă pot controla comportamentul celorlalte metale. Fierul şi manganul intră în această 
categorie de metale. În funcţie de potenţialul redox pot avea stări de oxidare diferite şi pot forma 
compuşi cu solubilităţi diferite. Formele insolubile pot forma particule şi coloizi capabili să 
adsoarbă la suprafaţă metale cu potenţial de toxicitate mare, dar cu comportament mai puţin 
senzitiv la potenţialul redox, reducându-le astfel disponibilitatea pânâ la schimbarea condiţiilor. 
 
Alţi ioni reduc biodisponibilitatea metalelor grele competiţionând cu acestea la siturile de intrare 
în organisme sau le reduc toxicitatea imobilizându-le după intrarea în organism (cazul Ca faţă de 
Cd, respectiv al Se faţă de Hg şi Cd). Deşi nu se pot face generalizări complete cu privire la 
disponibilitatea Cd în funcţie de paramteri fizico-chimici ai apei, Ca dizolvat a fost frecvent 
utilizat ca variabilă independentă, alături de carbon organic şi TRP7 (Wright şi Welbourn, 1994).  
Există, de asemenea, şi relaţii de sinergism sau antagonism între unele metale grele. Zn 
atenuează efectul toxic al Cd şi Hg anorganic, probabil prin inducerea sintezei de metalotioneine 
(Belmonte şi colab, 1989, Rivera şi colab, 1990, Xue şi colab. 1995). Studiile cu privire la 
metalele grele în apele anoxice au relevat că speciile reduse ale Mn, Fe şi Co sunt mai solubile 
decât cele oxidate (Ozturk, 1995, Chiffoleau şi colab., 1994). Kerner şi Krogman (1994) 
recomandă analizarea separată a conţinutului de metale grele în fracţiile particulate permanent şi 
temporar suspendate, deoarece fracţia permanent suspendată conţine mai mult carbon organic şi 
poate lega cantităţi mai mari de metale grele. 
 
Pentru diferite metale grele, fracţia coloidală este predominantă în fracţia aşa-numit “dizolvată”. 
A fost demonstrat că materialul coloidal (10 kD - 0,4 μm) joacă un rol important în determinarea 
comportamentului metalelor grele (Dai şi Martin, 1995, Kuchler şi colab. 1994, Martin şi Dai, 
1995). Stabilitatea unor astfel de complexe, şi deci biodisponibilitatea metalelor, depinde de 
gradul de ocupare al siturilor de adsorbţie (Chakrabarti şi colab., 1994, Buckeley (1994). 
Compuşii organici sunt importanţi şi la nivelul apei interstiţiale. Mobilitatea cationilor metalelor 

                                            
3 Materie particulată în suspensie. 
4 Materie organică dizolvată. 
5 Adâncimea de la care sedimentul acvatic şi al zonelor umede este inactiv este variabilă. Wood şi Shelley (1999) consideră că media este de 8cm, 
dar în cazul zonelor umede împădurite ea este desigur mai mare. 
6 Materie organică particulată 
7 Fosfor reactiv total 
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grele în mediile poroase poate fi sever limitată de adsorbţia lor la interfaţa solid soluţie. 
Transportul metalelor poate fi stimulat de prezenţa unui agent de complexare solubil în apă, care 
nu se adsoarbe puternic la suprafeţe, care are o afinitate mare pentru metal şi care nu e uşor 
descompus în sol prin reacţii chimice sau biologice (Chen şi colab., 1995b). 
 
Biodisponibilitatea metalelor poate varia sezonier, toxicitatea lor pentru comunitatea bentonică 
putând fi maximă toamna (Krantzberg, 1994), când datorită descompunerii materiei organice 
poate apare o anoxie cu efect inhibitor atât direct cât şi indirect (prin absenţa coprecipitării 
metalelor grele cu oxizi de Fe şi Mn). Atunci când metalele grele sunt blocate sub formă de 
sulfuri (volabilizabile prin tratare cu acid - AVS) toxicitatea lor scade mult ca rezultat al scăderii 
biodisponibilităţii (Pesch şi colab., 1995). AVS apar ca un factor important în interpretarea 
concentraţiei de la nivelul sedimentului, o concentraţie mare de AVS faţă de metale grele ducând 
la reducerea drastică a concentraţiei acestora în apa interstiţială. Pe de altă parte, AVS însele 
prezintă un anumit grad de toxicitate atunci când raportul (de echivalenţi) cu metalele este mai 
mare de 1 (Brouwer şi Murphy, 1995). 
 
S-a găsit că în condiţii aerobe principalele specii ale Cd au fost Cd liber, Cd legat în mod organic 
şi Cd legat la particulele în suspensie (Wagemann şi colab., 1994). În condiţii anoxice CdS 
format va aparţine fracţiei particulate. Ionul sulfat complexează foarte slab cationii prezenţi în 
apă şi are un efect slab asupra distribuţiei metalelor atâta vreme cât nu e redus la sulfură. Ionii cu 
azot nu joacă un rol deosebit în specierea metalelor. Mannio şi colab. (1993) raportează 
concentraţii mai mari de Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, Mn, Al şi Fe odată cu creşterea acidităţii lacurilor 
studiate şi a cantităţii de carbon organic. Voutsa şi colab. (1995) asumă faptul că fracţia 
particulată labil legată (eliberată prin sonicarea filtrelor) reprezintă influenţa antropică. 
 
Thornton (1981), Martin şi Caughtrey (1981) enumeră ca parametrii de control a 
biodisponibilităţii metalelor în sol şi sediment pH-ul, conţinutul de materie organică şi CEC8. 
Elemente majore şi minore din sol pot avea efecte semnificative asupra disponibilităţii anumitor 
metale toxice. Efectele vin în primul rând din schimbarea proprietăţilor soluţiei reprezentate de 
apa interstiţială. În sistemele acvatice o producţie primară foarte mare va fi urmată de o 
disponibilitate mare a agenţilor complexanţi (acizi uronici şi alte polizaharide), ceea ce poate 
duce la chelarea şi eliberarea din sediment a metaleler grele, cum ar fi Cd şi Cu (Marcomini şi 
colab., 1993 citat de Sfriso şi colab. 1995). Efectul, observă Sfriso şi colab. (1995), s-ar putea 
datora şi reducerii potenţialului redox al sedimentului superficial în timpul descompunerii masei 
vegetale. 
 
Ca direcţii de cercetare Thornton (1981) propune: dezvoltarea unor proceduri de identificare a 
formelor metalelor din sol, elucidarea interacţiilor metalelor toxice cu elemente majore şi a 
relaţiilor între metalele toxice, elucidarea rolului microorgasnismelor. Datorită dificultăţii mari a 
unor astfel de investigaţii, cu toate progresele înregistrate, direcţiile menţionate rămân valabile şi 
la ora actuală. O altă direcţie, direct relevantă pentru sistemele fluviale, este caracterizarea 
tiparelor de distribuţie spaţio-temporală a metalelor în sedimente în funcţie de regimul hidrologic 
(Camillion şi Manassero, 2001, Ciszewski, 2001). 
 
Din punct de vedere a dinamicii concentraţiei de metale grele în diferite compartimente biotice, 
în general se observă o variaţie mai mare la metalele neesenţiale (Pb, Cd) faţă de metalele 
esenţiale (Cu, Zn). Aceasta se reflectă şi în capacitatea diferitelor specii de a servi ca bioindicator 
în monitorizarea poluării cu metale grele. Variaţia în biodisponibilitatea metalelor neesenţiale, 
pentru care mecanismele homeostatice, atunci când există, sunt mult mai puţin eficiente, va fi 
mai bine reflectată în concentraţiile din compartimentele biotice decât cea a metalelor esenţiale 
(Amyot şi colab., 1994, Hare şi Campbell, 1992, Kraak şi colab., 1994, Brune şi colab., 1995, 

                                            
8 CEC = capacitatea de schimb cationic. 
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Lee şi colab., 1995).  
 

Distribuţia în compartimente biotice 
 
Zonele umede de luncă inundabilă au fost destul de rar abordate (Hendriks şi colab. 1995). 
Majoritatea articolelor sunt axate pe ecosisteme acvatice şi terestre (Chau şi Kulikovsky-
Cordeiro, 1995, Nriagu şi Kabir, 1995). 
 
Concentraţiile în ţesuturi pot fi diferite sau similare, în funcţie de ţesuturi şi specie (Sawicka-
Kapusta şi colab., 1987, Wlostowski, 1987, Barak şi Mason, 1990, Kocan şi colab., 1980). Rask 
şi Metsala (1991), pe baza rezultatelor obţinute pe ştiucă din lacuri foarte apropiate geografic, 
arată că în afara de controlul de către intrările din precipitaţii şi bazin, bioacumularea metalelor 
va fi afectată de numeroşi alţi parametrii, cum ar fi proprietăţile apei, caracteristicile hidrologice, 
structura lanţului trofic. În anumite condiţii concentraţiile de metale din muşchiul de ştiucă se 
măreşte cu vârsta (şi lungimea), în altele nu. Algele bătrâne au avut concentraţii mai mari de 
metale grele (nu şi în cazul Cd) decât cele tinere (Sfriso şi colab., 1995), amfipodele mai mici au 
avut concentraţii mai mari de Cd, Cu, Ni, Pb şi Zn decât cele mai mari, iar cele prelevate vara 
concentraţii mai mari de Fe, Pb şi Ni decât cele prelevate toamna (Amyot şi colab., 1994). 
Variaţia sezonieră poate fi atribuită unei schimbări în regimul de hrană ca rezultat al degradării 
patului de macrofite. Insectele acvatice au evidenţiat fluctuaţii sezoniere mai mari ale 
concentraţiei de Cd în raport cu cele de Zn sau Cu (Hare şi Campbell, 1992). Insectele arată 
considerabile diferenţe interspecifice, care nu pot fi explicate prin nivelul trofic. Excreţia pare să 
inhibe acumularea de metale grele de către numeroase nevertebrate de pădure (Londenius, 1990, 
citat de Iordache, 1993, Lindqvist şi colab., 1995). Au fost raportate corelaţii pozitive statistic 
semnificative între concentraţiile de Pb şi unii poluanţi organici din ouă de păsări răpitoare, ca şi 
între Cd şi Cu, Cu şi Pb, Pb şi Zn (Hernandez şi colab., 1989). Santiago şi colab. (1994) găsesc o 
puternică corelare între carbonul organic, pe de o parte, şi fosforul organic, Pb, Zn, PAH şi PCB 
din sedimentul şi SPM, pe de altă parte. 
 
O aplicaţie care reclamă absenţa unor fluctuaţii în concentraţia de metale la nivelul ţesutului 
folosit este utilizarea acestuia ca arhivă a contaminării cu metale grele. Otolitele de peşti şi dinţii 
de vertebrate oferă cel mai mare potenţial din acest punct de vedere, deorece nu sunt subiectul 
unor procese de resorbţie (Outridge şi colab., 1995). Inelele de la arbori nu sunt adecvate 
(datorită mobilităţii  elementelor între inele), cum nu sunt nici solzii, oasele sau cochiliile 
(subiect de reciclare metabolică sau resorbţie). 
 
 1.1.1.2 Bioacumularea 
 
Bioacumularea este un fenomen adesea discutat (Streit, 1992). Poluanţii pot fi  preluaţi direct din 
mediu sau prin ingestie de particule, precum şi prin hrană de-a lungul lanţului trofic (Franke şi 
colab., 1994). Vădineanu (1990) face distincţia între bioacumulare9 (factor de concentrare mai 
mic de 1) şi bioconcentrare (factor de concentrare mai mare de 1). Înţelegerea proceselor de 
bioacumulare este importantă deoarece bioacumularea poate creşte persistenţa poluantului în 
ecosistem, ceea ce constituie un risc potenţial datorită efectelor pe termen lung la nivel 
ecosistemic, efecte ce nu pot fi evaluate prin teste de toxicitate de laborator. Pe de altă parte, un 
potenţial ridicat de bioacumulare nu implică în mod necesar şi un potenţial ridicat de toxicitate 
(McKim şi Schmieder, 1991 citaţi de Streit 1992), şi ca urmare efectele toxice trebuie estimate 
separat.  În plus, trebuie făcută o distincţie între acumularea pe un domeniu restrâns, ce are loc 
datorită unor necesităţi fiziologice (cazul Zn), şi acumularea aparent necontrolată (cazul Cd). 
 

                                            
9 Atât bioaccumularea cât şi bioconcentrarea într-un compartiment biotic este caracterizată prin unul sau mai mulţi factori care se definesc ca 
raportul dintre concentraţia în acest compartiment şi cocentraţia în compartimentul (-ele) din care este preluat metalul. 
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Creşterea concentraţiei pe lanţul trofic este departe de a fi o regulă (Nriagu şi Kabir, 1995 
Hendriks şi colab.,1995, Martin şi Caughtrey, 1981). Pe baza unei analize a factorilor de 
concentrare a diferite metale la diferite specii, s-a putut stabili că în general cel mai mult se 
acumulează Cd, iar cel mai puţin Pb. Transferul poluanţilor în reţeaua trofică se poate face în trei 
moduri distincte, după valoarea factorului de transfer mediu: prin acumulare, cu păstrarea 
concentraţei, şi prin concentrare. 
 
Există relativ puţine rapoarte bazate pe o prelevare sistematică din populaţiile de consumatori şi 
hrana lor. Pot fi totuşi făcute câteva generalizări. Atât la vertebrate cât şi la nevertebrate 
concentraţia de Pb din animale tinde să crească pe măsură ce concentraţia de Pb din hrană creşte. 
O parte din această încărcătură în Pb poate proveni însă direct din atmosferă. Există o 
contaminare a animalelor la diferite nivele trofice, dar puţine dovezi ale unei concentrări în 
lungul lanţului trofic pentru Pb. Pb nu e egal distribuit în organismul animal, fiind asociat în 
special cu ţesuturile calcifiate, atât în vertebrate, cât şi în nevertebrate. Anumite organe (rinichi, 
ficat) tind să acumuleze Pb la vertebrate. Cd şi Hg, în schimb, au o mai mare mobilitate în 
ecosistem, şi se concentrează de-a lungul lanţului trofic. Ele nu au tendinţa de a se asocia cu 
ţesuturile calcifiate şi ca urmare (fiind prezente în ţesuturi uşor de digerat) devin disponibile 
consumatorilor. Între organe, ca şi la Pb, se observă diferenţe marcante de concentraţie. Cu cât 
metalul e mai mobil, cu atât e mai disponibil pentru plante, dar şi cu atât mai uşor poate fi 
exportat prin apa hiporeică sau de inundaţie. Concentraţia de Zn din animale poate fi reglată, atât 
la vertebrate cât şi la unele nevertebrate (Hughes, 1981). Concentraţiile de Zn la animale variază 
mult mai puţin decât concentraţiile din hrana lor. 
 
Primele încercări de teoretizare a bioacumulării s-au concentrat asupra câte unui singur aspect 
care afectează procesul (nivelul trofic sau lipofilicitatea poluantului). Abordările noi integrează 
interacţiile diferiţilor factori. (Streit, 1992, Ribeire şi colab, 1991). Bioacumularea este rezultatul 
legăturilor chimice şi fizice locale care depăşesc tendinţa de dispersie a poluantului. Structura 
ecosistemului poate fi descrisă ca un complex de subsisteme separate unele de altele spaţial şi 
prin bariere fizice cum ar fi membranele. Cantitatea de substanţă cu o anumită localizare (dintr-
un compartiment) poate avea forme diferite (de exemplu liberă şi legată). Pentru interacţiile 
organism/biotop, membranele şi diferitele tipuri de structuri cuticulare constituie cele mai 
importante bariere (Streit, 1992, Boudou şi colab., 1991). Împreună cu aspectele ecofiziologice 
(rata de ingestie, mod de respiraţie, etc) ele controlează dinamica poluantului în diferitele 
compartimente. Ca o regulă generală, ariile epiteliale folosite pentru preluarea ionilor sau 
reglarea concentraţiilor de ioni, pentru preluarea O2 şi eliberarea CO2, permit, într-o anumită 
măsură, trecerea bidirecţională şi a altor substanţe. 
 
Pentru plante este important contactul intim dintre membrana celulelor radiculare (sau a 
simbionţilor fungali) şi apa din sol sau sediment. Compuşii hidrofili până la o anumită 
dimensiune pot trece dacă nu sunt încărcaţi electric. Acele substanţe care sunt uşor translocate se 
vor distribui în întreaga plantă, iar cele care se leagă structural vor rămâne la nivelul rădăcinii. 
Zona supraterană este în general bine protejată de intrările atmosferice, însă compuşii lipofili şi 
anumite molecule anorganice pot depăşi bariera reprezentată de cuticulă. La speciile acvatice, 
structurile membranare (semi)permeabile pot fi permeabile pentru anumite substanţe, incluzând 
compuşi organici şi metale grele, mai ales metale alchilate (Ribeyre şi Boudou, 1994). Este 
posibilă la plantele acvatice chiar translocaţia dinspre frunze spre rădăcini (Coquery şi 
Welbourn, 1994). Unele metale sunt preluate de plante predominant prin zona apicală a 
rădăcinii, altele prin întreaga suprafaţă a rădăcinii, aspect important datorită variaţiei 
concentraţiei şi disponibilităţii metalelor grele în diferite orizonturi de sol. Când preluarea 
metalului este ridicată iar concentraţia lui în solul adiacent este redusă, preluarea metalului va fi 
limitată de procesul de difuzie. O difuzie lentă va duce la eliminarea metalului din zona 
adiacentă rădăcinii, în măsura în care rădăcina nu are capacitate de creştere continuă. Anumite 
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plante funcţionează ca hiperacumulatori, fenomen atribuit concentraţiilor mari de liganzi (acizi 
citric şi malic) pe care le au. Plantele acumulatoare se găsesc invariabil pe soluri metalifere 
(Raskin şi colab., 1994). 
 
La multe grupe animale (peşti, larve de amfibieni, multe nevertebrate) ariile permeabile sunt 
reprezentate de interfaţa branhii/apă. Speciile care au predecesori tereştrii (unele insecte şi 
păianjeni acvatici), păsările şi mamiferele, de obicei nu preiau poluanţi direct prin difuzie, cu 
excepţia acelora care pot traversa structuri epiteliale intacte. La nevertebratele tereste pot exista 
epitelii cu diferite grade de permeabilitate, de la cele permeabile (anelidae), la cele impermeabile 
(diplopodae). Lumbricidele prezintă, de altfel, un potenţial ridicat de acumulare a Cd (Hendriks 
şi colab., 1995). Dimensiunea organismului este de asemenea importantă; animalele mari sau 
cele cu rate scăzute ale schimbului de apă cu mediul (ex. reptile) au într-o anumită măsură şi un 
schimb scăzut de substanţe dizolvate.  
 
La algele unicelulare complexele organice ale metalelor trec bariera membranară prin difuzie 
simplă. Se pare însă că nu aceasta este etapa limitantă de viteză a acumulării, ci disocierea 
complexului în interiorul celulei (Phinney şi Bruland, 1994). O bună parte din metal râmâne 
localizată la nivelul membranei celulare (în cazul fitoplanctonului), proporţia crescând în 
citoplasmă doar la concentraţii ridicate de metal. Aspectul este important deoarece fracţia 
asimilată de zooplanctonul fitofag este direct proporţională cu cea citoplasmatică (Lee şi colab., 
1995). 
 
În principiu, preluarea şi acumularea metalelor grele în mediul acvatic este similară celei din 
ecosistemele terestre. Concentraţia metalelor în plante şi animale acvatice este cu câteva ordine 
de mărime mai mare decât cea din apa înconjurătoare. Spre exemplu, Vădineanu (1990) găseşte, 
în lacuri din Delta Dunării, că majoritatea canalelor sectorului de ciclare şi-au avut originea în 
rezervorul localizat în masa apei şi reprezentat de către fracţiile dizolvate ale metalelor. Aceste 
canale au fost deschise de către cele mai active compartimente reprezentate de către fitoplancton, 
epifiton şi macrofitele submerse, compartimente care au multiplicat densitatea fluxului fiecărui 
metal de sute şi mii de ori. Rezervorul în care au fost, în cea mai mare parte, stocate metalele sub 
formă de fracţii particulate sau mai puţin labile, a fost reprezentat de către ansamblul sedimente-
detritus sedimentat. Din acest rezervor metalele au fost transferate diferenţiat, prin procese 
fizico-chimice şi mecanice sestonului şi apei, sau pe cale trofică faunei bentonice cu tip de 
nutriţie detritivor. 
 
Comportamentul metalelor în ce priveşte bioacumularea diferă, după cum s-a văzut în 
subcapitolul anterior, şi în funcţie de proprietăţile fiziologice ale metalului respectiv. 
Deasemenea parametrii fizico-chimici care controlează speciaţia metalelor vor controla indirect 
şi procesul de bioacumulare. 
 
Bioacumularea şi bioconcentrarea sunt doar aspecte ale circuitelor biogeochimice ale metalelor 
în ecosistem. Ele pot fi interpretate şi în termeni sistemici, biogeochimici (de ex. Vădineanu, 
1990),  însă relativ puţini autori privesc din această perspectivă, în general fiind urmărit în mod 
expres impactul de toxicitate în contextul identificării unor soluţii la probleme pe termen scurt. 
Explicitarea circuitelor biogeochimice ale metalelor în ecosistem ar furniza însă o bază mai 
coerentă pentru estimarea impactului (eco)toxic la nivelul compartimentelor biotice (Sfriso şi 
colab., 1995, Larsen şi Shierup, 1981, Wright şi Welbourn, 1994). Un prim pas în această 
direcţie este determinarea conţinutului de metale la nivelul tuturor compartimentelor dintr-un 
ecosistem, abordare încercată de Mathis şi Kevern (1975) pe un lac eutrofizat. Ei se opresc la 
determinarea concentraţiilor medii, fără a mai calcula stocurile, probabil din lipsă de date 
cantitative cu privire la compartimente. O tentativă mai reuşită este a lui Muhammad (1987) care 
ia în lucru toate compartimentele unor ecosisteme acvatice, şi se opreşte la determinarea 
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factorilor de concentrare (acumulare), nefinalizând un model al circuitelor biogeochimice locale 
ale metalelor analizate. 
 
Caracterizarea circuitului biogeochimic al unui metal toxic într-o zonă umedă este făcută de 
Finlayson (1994), însă cu un model homomorf foarte simplificat (redus la compartimente 
abiotice şi macrofite), elaborat în scopul evaluării servicului de retenţie a poluanţilor. O serie de 
alţi autori evidenţiază, de asemenea, capacitatea de tamponare a fluxurilor de metale manifestată 
de zonele umede localizate pe cursul inferior al râurilor (de ex. Simpson şi colab., 1983, Kraus, 
1988, Hupp şi Schening, 1999), existând şi încercări de modelare a funcţiei de retenţie a 
metalelor în lunci (Wallach şi colab., 2001). Această capacitate de retenţie este utilizată şi pentru 
tratarea apelor reziduale, în special folosind zone umede artificiale (Gambrell, 1994, Rai şi 
colab., 1995, Dombeck şi colab., 1998, Wood şi Shelley, 1999, Gillespie şi colab., 2000, Mayr şi 
Edwards, 2001, Paulson, 2001).  Am constatat că un aspect incomplet elucidat este timpul de 
retenţie al metalelor în zonele umede naturale. Există atât posibilitatea unui export natural 
longitudinal, cât şi a unui export mediat antropic, ceea ce face ca zonele umede să funcţioneze nu 
doar ca rezervoare (eng. “sinks”)  de metale, ci şi ca surse. Dependenţa mecanismelor care stau 
la baza funcţionării zonelor umede ca surse de metale de factorii de comandă externi (îndeosebi 
de regimul hidrologic) nu este însă complet elucidată. 
 
 1.1.1.3 Abordarea holistă 
 
Se poate constata că în marea lor majoritate cercetările întreprinse în ecosistemele acvatice, 
terestre sau de zonă umedă în ce priveşte circulaţia metalelor grele au avut în vedere numai 
aspecte particulare, iar rezultatele nu au permis înţelegerea şi aprecierea procesului în ansamblul 
său. Foarte multe studii au arătat care este distribuţia în câteva compartimente biotice sau 
abiotice sau care este intervenţia câtorva compartimente biotice în circuitul elementelor. Alte 
studii abordează problema schimburilor dintre compartimente abiotice, şi în puţine cazuri s-a 
urmărit dinamica concentraţiilor. Nu credem că situaţia se datorează doar unei abordări 
reducţionistă ca rezultat al neasimilării modului de gândire sistemic, ci, într-o măsură importantă, 
şi influenţei disponibilităţii resurselor externe şi interne necesare abordării sistemice. 
 
Integrarea informaţiilor prezentate permite conturarea cadrului teoretic referitor la circulaţia 
metalelor (Muhammad, 1987, Vădineanu, 1990, 1998). Conexiunile dintre compartimentele 
UHGM au la bază procese fizico-chimice (dizolvare, precipitare, adsorbţie, absorbţie, schimb 
ionic) şi mecanice (sedimentare, agitarea coloanei de apă sub acţiunea vântului). Structura trofică 
a biocenozei se cuplează, în ce priveşte schimburile de elemente minerale, în mai multe puncte 
cu structura biotopului. Intrarea principală a elementelor minerale pe canalele diferenţiate la 
nivelul structurii trofice se realizează în principal prin intermediul producătorilor primari, din apă 
şi sol/sediment, iar reîntoarcerile în aceste două rezervoare se realizează prin intermediul tuturor 
componentelor structurii trofice, dar cu o rată mai mare la nivelul compartimentelor implicate în 
mecanismele de descompunere şi mineralizare. Unele procese fizico-chimice, cum este cel de 
adsorbţie, sunt direct relevante şi pentru transferul de substanţă dintre compartimentele UHGM 
şi compartimentele biotice prezente, în special în fazele acvatice ale sistemelor investigate. 
Prelungirea timpului de retenţie al metalelor în sistemul de ciclare se face prin lanţurile trofice de 
ordinul 3, cu primă verigă organismele detritivore şi filtratoare. Aşadar structura UHGM cuplată 
cu structura trofică a biocenozei reprezintă cadrul de realizare a circulaţiei elementelor. În 
diferite puncte ale acestui cadru există intrări cu originea alte sisteme ecologice naturale şi 
antropice şi scurgeri interceptate de alte astfel de sisteme. 
 
În ce priveşte metoda de investigare, odată stabilite modelele homomorfe ale complexelor şi 
ecosistemelor investigate, este necesar să se precizeze modalitatea de apreciere a stării circulaţiei 
elementelor minerale la un moment dat, a dinamicii lor, precum şi modalitatea de exprimare într-
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o formă sintetică a acestor procese. Modalitatea sintetică de exprimare este un model care 
explicitează bilanţul metalelor în ecosistem (fie că se manifestă ca retenţie sau ca export) în 
termenii mecanismelor de la nivelul compartimentelor ecosistemului.  
 
În acest sens, notăm cantitatea unui element mineral dintr-un compartiment al modelului 
homomorf Xi. Atunci X1 …. Xn reprezintă parametrii de stare ai celor n compartimente din 
modelele homomorfe ale ecosistemelor, şi XCi1 …. XCin, parametrii de stare ale 
compartimentelor din modelele homomorfe ale complexelor. Notăm de asemenea ratele de 
transfer dintre compartimentele ecosistemelor şi dintre acestea şi compartimentele exterioare  
astfel: Kij – rata de transfer de la compartimentul j la compartimentul i, biE – rata de transfer de la 
compartimentul extern la compartimentul intern i, Kji – rata de transfer de la compartimentul i la 
compartimentul j, cEi – rata de transfer de la compartimentul i către compartimentul extern. 
Compartimentul extern poate fi un complex diferit (componentă a capitalului natural, dacă e 
vorba de un export pe căi naturale, sau a sistemului socio-economic, în cazul exportului 
antropic), sau un ecosistem diferit din acelaşi complex local. 
 
Dacă cunoaştem valorile parametrilor de stare la un moment dat, precum şi ratele de transfer 
între compartimente, atunci se poate aprecia pentru acel moment starea circulaţiei  elementului. 
Pentru exprimarea circulaţiei elementelor minerale şi a dinamicii lor în timp utilizăm un sistem 
de ecuaţii diferenţiale de forma (Cobelli şi colab., 1979) următoare: 
 
dXi(t)/dt = sumj=1, n (Kij*Xj(t)) + sumE=1, m(biE*XE) – sumj=1, p (Kji*Xi(t)) – sumE=1, q (cEi*Xi(t)) 
 
unde dXi(t)/dt este rata modificării cantităţii elementului în compartimentul i 

sumj=1, n (Kij*Xj(t)) este suma cantităţilor elementului studiat care intră din alte 
compartimente j ale modelului homomorf în compartimentul i 
sumE=1, m(biE*XE) este suma cantităţilor din elementul studiat care intră din alte sisteme 
ecologice (E) în compartimentul i 
sumj=1, p (Kji*Xi(t)) suma cantităţilor care se scurg din compartimentul i către alte 
compartimente j ale modelului homomorf 
sumE=1, q (cEi*Xi(t)) suma cantităţilor care se scurg din compartimentul i către exteriorul 
ecosistemului 
 

Ratele de transfer între compartimentele modelului homomorf şi dintre acestea şi exterior sunt 
variabile în timp. Fluctuaţia în timp a ratelor de transfer poate fi determinată de restructurările 
din cadrul compartimentelor şi de răspunsurile variabile ale fiecărei componente integrate în 
compartimentele modelului. Ca urmare, modelului matematic de mai sus trebuie să i se asocieze 
un set de submodele deterministice care să permită estimarea ratelor de transfer în diferite 
condiţii ecologice. Aceste submodele trebuie să includă rata maximă ce caracterizează transferul 
în condiţii optime şi coeficienţii care evidenţiază diminuarea ratei maxime in conditii diferite de 
cele optime. 
 
O astfel de abordare ar îndeplini toate exigenţele ecologiei sistemice. Ea ar avea drept rezultat 
înţelegerea şi explicarea tuturor proprietăţilor sistemului ecologic investigat legate direct de 
ciclarea metalelor grele (nu şi a celor referitoare la efectele lor). 
 
 1.1.2 Circuitul biogeochimic local al azotului 
 
Circuitul azotului în zonele umede este relativ bine caracterizat. Creşterea populaţiei mai ales în 
ultimii 50 de ani, a determinat o dezvoltare deosebită a Sistemului Socio Economic Uman, şi a 
dus la creşterea impactului acestuia asupra capitalului natural şi la apariţia tot mai multor 
interferenţe cu circuitul azotului. Este suficient să ne referim numai la producţia şi aplicarea de 
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fertilizatori pe terenurile agricole si vom avea o imagine asupra acţiunilor antropice ce se produc 
la acest nivel. Acesta este unul din motivele pentru care  a fost mult investigat circuitul azotului, 
urmărindu-se minimizarea efectelor negative ale fertilizatorilor (Younie şi Black, 1979, Terry şi 
colab., 1981; Newbould, 1982). 
 
În cercetările întreprinse pentru caracterizarea circuitelor biogeochimice, s-a urmărit estimarea  
stocurilor de azot, cuantificarea proceselor de mineralizare, nitrificare, denitrificare, precum şi 
evaluarea capacităţii de retenţie a azotului în zonele umede. În figura 3 şi tabelul 1 sunt 
prezentate principalele mecanisme implicate în retenţia metalelor şi azotului în complexele de 
ecosisteme din structura SDI, precum şi câteva observaţii cu privire la gradul de cunoaştere al 
diferitelor mecanisme la debutul programului de cercetare şi ora actuală. Exportul şi importul 
unor forme dizolvate se poate face şi prin intermediul apei subterane (fluxuri nereprezentate), 
atunci când există defazaje între nivelul apei subterane şi cel al Dunării. 
 
Sedimentul are un rol important în procesele implicate în circuitul azotului în zone umede. 
Acumularea de azot în sediment depinde de balanţa dintre producţia plantelor şi descompunere şi 
de asemeni de balanţa dintre importul alohton şi exportul de azot. Rolul vegetaţiei în circuitul 
azotului a prezentat un deosebit interes. Boyd (1978), spre exemplu, arată că concentraţia de azot 
variază foarte mult între părţile plantei, între stadiile de maturitate, între indivizi şi între 
ecosisteme, între biomasa vie şi cea moartă. Rolul consumatorilor (de exemplu Reader, 1979) în 
stocare a fost şi el studiat. 
 

 
Figura 3 Prezentare schematică a principalelor mecanisme (0 - 11) implicate în retenţia azotului 
în zone inundabile. Descrierea mecanismelor este prezentată în tabelul 1. 
 
Exportul de azot din zonele umede este strâns legat de caracteristicile hidrologice ale zonei 
respective (pentru semnificaţia regimului hidrologic, a se vedea figura 2). S-au făcut cercetări 
restrânse în ce priveşte exportul de azot particulat (PN) şi azot organic dizolvat (DON), exportul 
de litieră sau de biomasă, dar aceste cercetări sunt disparate, fără o abordare unitară a problemei. 
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Am constat că nu există o estimare satisfăcătoare a scării de timp la care are loc retenţia azotului. 
 
Un subiect de cercetare abordat cu predilecţie în ultimul deceniu este rolul zonelor inundabile în 
retenţia azotului şi implicaţiile acestei retenţii asupra fenomenului de eutrofizare (de ex. 
Cristofor şi colab, 1993).  Un aspect incomplet elucidat este importanţa relativă în retenţia 
azotului a zonelor din partea din amonte a bazinelor faţă de zonele din aval. Numeroase studii 
atestă rolul zonelor ripariene al râurilor de ordin mic în retenţia fluxurilor transversale (ex. 
Haycock şi colab., 1996). în timp ce altele argumentează rolul zonelor inundabile ale marilor 
râuri în retenţia fluxurilor longitudinale de azot (Cristofor şi colab, 1993).  În ce priveşte râurile 
de ordin intermediar, intervenţia în retenţia fluxurilor transversale este mai mică decât cea a 
râurilor de ordin mic, după cum argumentează Pinay şi colab. (1998), iar reţinerea fluxurilor 
longitudinale este de aştepat să nu fie foarte importantă, datorită dezvoltării reduse a luncii. 
Tabelul 1 Mecanisme implicate în retenţia metalelor şi azotului în lunca Dunării şi gradul de 
cunoaştere la debutul programului de cercetare / la ora actuală 

Mecanism Relevanţă la nivel de: Gradul de cunoaştere 
(0) Sedimentare Ecosistem şi complex nesatisfăcător /  bun 
(1) Creşterea ratei de sedimentare Ecosistem şi complex nesatitsfăcător /  bun 
(2) Import de litieră şi vegetaţie Ecosistem şi complex nesatisfăcător 
(3) Preluare din apa de inundaţie Ecosistem nesatisfăcător 
(4) Preluare din sol/sediment Ecosistem nesatitsfăcător /  bun 
(5) Stocare Ecosistem nesatitsfăcător /  bun 
(6) Transfer către consumatori Ecosistem nesatisfăcător 
(7) Eliberare prin descompunerea litierei Ecosistem nesatitsfăcător /  bun 
Export de biomasă şi litieră,  antropic (9) 
şi natural (8, 10) 

Ecosistem şi complex nesatisfăcător 

(11) Export gazos* Ecosistem şi complex nesatitsfăcător /  
satisfăcător 

(12) Export dizolvat şi particulat Ecosistem şi complex nesatisfăcător 
(13) Efect de filtru Ecosistem şi complex la nivel de estimare 
*mecanism valabil doar pentru elementele cu circuit gazos 
 
Exportul şi importul formelor dizolvate de azot se poate face şi prin intermediul apei subterane, 
atunci când există defazaje între nivelul apei subterane şi cel al Dunării. Exportul prin apa 
subterană pare să fie corelat şi cu exportul gazos (prin denitrificare). Concentraţii mari de azotat 
au fost determinate în apa subterană a zonelor de grind, ca rezultat al percolării din orizontul 
superficial, în general bine oxidat şi favorabil nitrificării. În momentele de curgere a pânzei 
subterane către Dunăre, acest aport de azotaţi pare să favorizeze apariţia unor rate mari de 
denitrificare în zonele cu potenţial redox scăzut, inundate, localizate în apropierea malului, în 
special după inundaţiile de toamnă, când există suficient carbon disponibil, ca rezultat al 
descompunerii vegetaţiei (Iordache şi colab. 1997). 
 
Dintre toate mecanismele naturale de export al azotului, cea mai cunoscută şi cercetată cale este 
cea a denitrificării. Este un mecanism major care converteşte compuşii azotului (în principal 
azotatul, dar şi azotitul) utlizabili ca acceptori de electroni de către procariote, reducându-i până 
la azot gazos (N2 şi N2O) şi completând astfel subciclul gazos al circuitului azotului. 
 
Cele mai multe cercetări asupra denitrificării au fost realizate de către cercetătorii din domeniul 
agriculturii în efortul acestora de a înţelege şi a minimiza pierderile de nutrienţi ce au ca efect 
limitarea creşterii recoltei. Motivele ulterioare pentru intensificarea cercetării denitrificării au 
fost interesul pentru descreşterea contaminării cu azotaţi  a sistemelor acvatice şi modificarea 
compoziţiei atmosferice prin emisia de N2O. În ultimii ani denitrificarea a căpătat o nouă 
importanţă prin prisma acestui  ultim motiv. Într-adevăr concentraţia de N2O din atmosferă a 
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înregistrat în ultimii 20-30 de ani o creştere cu 0.2 - 0.3% pe an (Weiss, 1981, confirmat şi de 
literatura ulterioară), iar N2O, alături de CO2 şi CH4, este un foarte important gaz de seră şi, în 
plus, duce la diminuarea stratului de ozon. N2O este rezultat din procesul de denitrificare, dar nu 
trebuie ignorat faptul că el se produce la un anumit moment şi în procesul de nitrificare. Oricum 
este clar că factorii de comandă ai denitrificării sunt astfel şi factori de comandă pentru emisiile 
gazoase de protoxid de azot. Unii dintre aceşti factori au fost obiectul unor cercetări. Spre 
exemplu s-a urmărit influenţa caracteristicilor solului asupra emisiilor de N2O din procesul de 
denitrificare (Bandibas şi colab., 1994; Van Cleemput, 1994), plecând de la ipoteza că textura 
solului şi umiditatea acestuia controlează potenţialul redox, parametru de o deosebită importanţă 
pentru procesele de denitrificare şi nitrificare. 
 
Se observă în literatură o abordare încă limitată  a mecanismelor implicate în emisia de N2O şi a 
unei estimări a acestei emisii, în special în ce priveşte zonele umede din sistemele fluviale. 
Raportul dintre protoxidul de azot şi azotul molecular este foarte variabil, în general fiind situat 
între 0 şi 1, şi este controlat de un număr mare de factori cuma ar fi temperatura, pH-ul aerarea 
solului, carbonul disponibil şi azotul anorganic. Valorile mari ale raportului apar în general la 
rate de denitrificare reduse, ratele mari de denitrificare favorizând în general un raport scăzut 
(Arah şi Smith, 1990). 
 
În ce priveşte materia organică din sol, încă din 1956 Nommik a arătat că proporţia N2O/N2 
descreşte cu creşterea disponibilităţii carbonului. Solul în care alternează perioadele de saturare 
cu perioadele cu umiditate redusă poate furniza mai mult carbon disponibil, ceea ce este în 
favoarea apariţiei unor condiţii de anaerobioză, conducând la scăderea raportului N2O/N2. În 
acelaşi sens, Smith şi Patrick (1983) au evidenţiat emisii mai intense de N2O atunci când 
nitrificarea şi denitrificarea sunt în mod succesiv activate şi inhibate (situaţie prezentă în zonele 
inundabile). Importanţa foarte mare a aerării a fost subliniată de studiile lui Burford şi Stefanson 
(1973). Aceste observaţii au fost de asemenea confirmate de Roulier şi Fetter (1973), care au 
constatat o mai mare valoarea a raportului N2O/N2 după irigaţii sau precipitaţii. Kralova şi colab. 
(1992) au găsit cele mai mici valori ale raportului N2O/N2 la  un potenţial redox de -200mV şi o 
creştere a raportului o dată cu creşterea potenţialului redox. Nu numai starea de reducere a 
solului este importantă, ci şi viteza cu care ea este atinsă (Latey şi colab., 1980). 
 
Un alt parametru deosebit de important este concentraţia de azotat (Rolston, 1981). La 
concentraţii mari de azotat gazul predominant este protoxidul de azot, ceea ce sugerează că ionul 
azotat este un mai bun acceptor de electroni decât N2O, având loc o reducere preferenţială a NO3

- 
în detrimentul N2O. Acesta este un fenomen valabil nu doar pentru azotat, ci şi pentru azotit. 
Este de aşteptat ca în zone umede raportul N2O/N2 să fie mai afectat de azotat la interfaţa apă/ 
sediment decât în profilul solului, unde în general este prezent în cantităţi mici. Influenţa 
azotatului este în special asupra reducerii şi mai puţin asupra producerii de protoxid de azot. La 
debutul denitrificării valoarea raportului N2O/N2 este în general mai mare decât în fazele târzii 
(Firestone şi Tiedje, 1979), mai ales datorită concentraţiilor mari de azotat de la început. Efectul 
azotatului poate fi şi indirect, prin menţinerea potenţialului redox la valori relativ ridicate 
(Lindau şi DeLaune, 1991). Totuşi, nu întotdeauna s-a constatat o variaţie a raportului N2O/N2 în 
timpul denitrificării, unii autori raportând valori constante în timp, deşi ratele de denitrificare s-
au modificat (Germon şi Jacques, 1990, Parkin şi Tiedje, 1984). 
 
Creşterea plantelor favorizează indirect un raport scăzut prin efectul asupra stocului de azot şi 
prin eliberarea de carbon uşor de descompus, stimulând astfel denitrificarea. Oricare ar fi 
disponibilitatea azotatului, un pH scăzut favorizează producerea de protoxid de azot (Ottow şi 
colab, 1985). Deoarece temperatura influenţează marcant rata de denitrificare ca şi ratele de 
difuzie a gazelor implicate, ea va influenţa şi raportul N2O/N2. S-a constatat o creştere a 
raportului o dată cu scăderea temperaturii. De asemenea, tipul de sol şi în special structura lui 
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(prin influenţarea difuziei gazelor şi indirect a potenţialului redox), vor influenţa raportul 
N2O/N2. 
 
Din lista de parametri şi influenţa lor prezentate sintetic în tabelul 2, se poate concluziona că, în 
general, toate condiţiile care scad ratele de denitrificare favorizează producerea de protoxid de 
azot în detrimentul celei de azot molecular. Ca urmare, în condiţii depărtate de optimul 
denitrificării, protoxidul de azot va fi un produs important al acestui proces. 
 
Dezvoltarea modelelor predictive cu privire la efecte la nivel ecosistemic a început de la sfârşitul 
anilor ‘60 şi s-a referit la efectul nutrienţilor. Ca urmare modelele cu privire la impactul 
nutrienţilor, în particular al azotului, sunt cele mai dezvoltate la ora actuală. Această abordare a 
jucat un rol important în managementul lacurilor, dar a penetrat foarte puţin în ecologia marină 
sau terestră. Înainte de a trece la subcapitolul referior la evaluarea efectelor datorate metalelor, 
prezentăm în tabelul 3 situaţia modelării denitrificării. 
 
Tabelul 2 Lista parametrilor care influenţează raportul N2O/N2 (după Van Cleemput, 1994). 
Parametru Variaţie Raportul N2O/N2 
NO3-, NO2- creşterea concentraţiei creşte 
anoxicitate creşterea concentraţiei de O2 creşte 
Carbon disponibil creşterea disponibilităţii scade 
pH creşterea valorii scade 
temperatură scăderea valorii creşte 
sulfuri creşterea concentraţiei creşte 
biomasă vegetală creşterea biomasei scade 
adancimea pe profilul de sol creşterea adancimii scade 
umiditatea creşterea valorii scade 
ciclul de saturare a solului creşterea perioadei scade 
rata de denitrificare creşterea valorii scade 
 
Primele modele (Focht, 1974; Mehran şi Tanji, 1974) au studiat cinetica denitrificării prin 
incubarea microorganismelor în laborator. Cele mai recente însă (Grant, 1991; Johnsson şi 
colab., 1991; Clay şi colab., 1985; Molina şi colab.,1983) au schiţat şi prezis pierderile totale  de 
azot la nivel de studii în teren, dar nu au specificat fluxurile de N2O de la nivelul atmosferei, ci 
doar denitrificarea totală (N2O+N2) în combinaţie cu diferite procese de descompunere. Altele 
(Leffelaar şi Wessel, 1988; Mc Conaughy şi Bouldin, 1985) s-au focalizat mai mult pe N2O 
modelând diferiţii paşi în procesul de denitrificare şi diferitele procese microscopice de la nivelul 
substratului, dar neluând în calcul variabile cum ar fi temperatura, umiditatea şi carbonul 
disponibil. 
 
Van Veen şi Frissel (1979) modelează procesul de denitrificare şi descompunere, difuzia 
substratului, disponibilitate lui şi variate transformări ale azotului anorganic, dar nu tratează 
denitrificarea în detaliu pentru a separa producerea de N2O de cea de N2. Modelul lui Parton şi 
colab.(1988) se axează pe importanţa denitrificării şi nitrificării în fluxul de N2O şi ia în calcul 
variaţiile diurne şi sezoniere ale condiţiilor din sol, dar nu oferă detalii asupra dinamicii 
substratului care s-ar putea apoi uşor generaliza pentru o varietate de sisteme agricole. Acest 
model prezice emisiile diurne şi sezoniere ale N2O pentru soluri folosind date din teren şi poate 
fi folosit în studiile de impact pentru evaluarea efectului diferitelor practici agricole asupra 
emisiilor de N2O. Modelul lui Li şi Frolking (1992) se bazează pe faptul că datele de climă oferă 
o dinamică pentru temperatura solului, umiditatea pe profil şi schimbarea condiţiilor anaerobe cu 
cele aerobe.  Emisiile zilnice de N2O şi N2 înregistrate în timpul evenimentelor hidrologice cum 
sunt ploile torenţiale,  precum şi emisiile cumulative ale acestor gaze (determinate inclusiv în 
timpul nitrificării) duc la realizarea modelului. 
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În afara modelului REMM, nici un alt model nu se referă la procesele de denitrificare şi 
producere de N2O din zonele umede. De precizat însă că nici modelul REMM nu poate fi luat în 
calcul din punctul de vedere al emisiilor de N2O, deoarece în acest model nu se face diferenţa 
între emisiile de N2O şi N2 din procesul de denitrificare. Lipseşte din literatură o evaluare, şi cu 
atât mai puţin o modelare a efectului metalelor grele asupra raportului N2O/N2. O discuţie a 
influenţei compuşilor cu potenţial de toxicitate asupra ratei de denitrificare va fi inclusă în 
următorul capitolul, referitor la efectele ecotoxicologice ale metalelor. 
 
Tabelul 3 Modele ale procesului de denitrificare (adaptat după Li şi colab., 1992). 
Referinţe bibliografice Scurtă descriere a modelului 
Facht (1974) Dinamica denititrificării este independentă de concentraţia NO3

-; este funcţie liniară de pH 
şi O2 şi funcţie exponenţială de temperatură. 
Rapoprtul N2O/N2 depinde doar de aeraţie şi pH. 

Mehran şi Tanji (1974) Toate transformările azotului (nitrificarea, denitrificarea, imobilizarea, îndepărtarea 
azotului prin recoltarea plantelor şi schimburile NH4

+) au fost calculate în comun. 
Nu tratează descompunerea şi carbonul din substrat. 

Van Veen şi Frissel 
(1979) 

Microorganismele sunt cele mai importante pentru dinamica azotului; carbonul şi azotul 
au cicluri care sunt interdependente. 
Modelul calculează denitrificarea totală, nu separă producerea de N2O de cea de N2. 

Molina şi colab. 
(1983) 
Clay şi colab. (1985) 

Modelul dinamicii pe termen scurt a denitrificării. 
Disponibilitatea azotului, în limitele ratei de descompunere, este rezultanta procesului de 
descompunere, minaralizare, imobilizare, nitrificare, denitrificare. 
Denitrificarea totală este funcţie constantă de descompunere. 
Modelul lui Clay cuplează stratificarea solului, temperatura solului, scurgerea apei, 
creşterea plantelor şi lucrările agricole pentru simularea în teren. 

Mc Conaughy şi 
Bouldin (1985) 

Modelul solului saturat. 
Acesta consideră că reducerea secvenţială (NO3

--NO2
--N2O-N2) şi difuzia tranzitorie ca 

NO3
-, NO2

-, N2O, N2, permite saturarea solului, iar reducerea diferitelor forme de azot se 
face doar în regiunule anaerobe. 
Nu tratează carbonul ca factor limitant. 

Mosier şi Parton 
(1988) 
Parton şi colab. (1988) 

Modelul nitrificării şi denitrificării solurilor tratate cu uree şi a solurilor de preerie. 
Producerea N2O este controlată de temperatură, umiditate, nivelul NH4

+ şi nitratilor. 

Leffelaar şi Wessel 
(1988) 

Respiraţia microbiană şi denitrificarea sunt descrise pentru straturi omogene de sol în care 
nu au loc procese de transport. 
Procesele majore sunt creşterea şi întreţinerea biomasei denitrificatorilor şi reducerea NO3

- 
la N2 (sau NO2

-, sau N2O). 
Grant (1991) Modelul denitrificării totale (N2O+N2) pentru agroecosisteme. 

Denitrificarea este controlată de temperatură şi concentraţia O2. 
Johnsson şi colab. 
(1991) 

Modelul la scară de studiu de teren  al denitrificării totale (N2O+N2) este funcţie de rata 
potenţială, temperatura solului, O2 din sol şi disponibilitatea nitraţilor. Rata potenţială este 
funcţie de tipul de sol şi sistemul de recoltare. Dinamica temperaturii solului şi umiditatea 
determină tipul de sol şi suprafaţa asestuia. 
Carbonul disponibil nu este luat în calcul. 

Li şi colab. (1992) Modelul la nivel de studiu de teren al descompunerii şi denitrificării prin prisma 
microclimatului din sol. 
Practicile agricole, proprietăţile solului şi climatul sunt incluse în acest model. 

Altier şi colab. (1996) Model la nivelul zonelor ripariene pentru estimarea modificărilor fluxului de azot la 
trecerea dinspre ecositemele agricole către ecosistemele acvatice. Are componente pentru 
circuitul carbonului şi azotului, inclusiv pentru denitrificare 
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 1.2 Efecte ecotoxicologice 
 1.2.1. Efecte la nivel individual 
 
Este axiomatic că pentru a exercita un efect toxic asupra unui organism, o substanţă trebuie să fie 
legată la suprafaţa celulei sau preluată intracelular şi să interacţioneze cu componete esenţiale ale 
celulei. Toxicitatea rezultă din saturarea liganzilor protectori şi accederea la siturile sensibile. În 
cazul animalelor efectul este mai complex, putând include într-o a doua fază şi aspecte 
comportamentale (Steele şi colab., 1992). 
 
Studiile asupra efectelor au fost făcute în general în laborator, fără legătură directă cu situaţia din 
teren. 
 
Intensitatea şi scara efectelor ecotoxicologice  va depinde de timpul de acţiune al metalului. Spre 
exemplu, rata de filtrare a Dreissena polimorpha a fost redusă de Zn şi Pb direct proporţional cu 
timpul de expunere (Kraak şi colab., 1994). Oricare ar fi timpul de acţiune însă, afectarea începe 
cu indivizii populaţiilor cele mai sensibile. 
 
Metalele pot afecta metabolismul organismului la cele mai diferite niveluri. Cele mai grave 
efecte apar atunci când sunt afectate sistemele de reglaj ale organismelor (sistemul nervos şi 
reglajul prin hormoni), efectul fiziologic apărând la concentraţii foarte mici datorită amplificării. 
Spre exemplu, toxicitatea mare a Hg la păsări şi mamifere survine din efecte neurotoxice 
(Iordache, 1993). 
 
Numeroşi autori evidenţiază impactul la nivel molecular. Activitatea superoxid dismutazei din 
Lemna minor scade la expunerea la concentraţii ridicate de Cu (Buckeley, 1994). Expunerea la 
Zn a două specii de moluşte le-a redus activitatea endo- şi exo-celulazică (Farris şi colab., 1994). 
Cu a afectat compoziţia şi cantitatea de aminoacizi liberi la o specie de bivalve (Hummel şi 
colab., 1994). Diferite metale, dar îndeosebi Cu, induc procese de peroxidare a lipidelor 
membranare, asociată cu apariţia de radicali liberi, hidroperoxizi şi amestecuri (eng. „mixtures”) 
complexe de compuşi carbonilici (Regoli, 1992, Viarengo şi colab., 1990, Slater, 1984, citaţi de 
Regoli şi Principato, 1995). Alcalin fosfataza este de asemenea sensibilă la metale, iar la o specie 
de moluşte Cu a determinat o reducere a nivelului de glutation (redus şi oxidat) şi o creştere a 
activităţii glioxilazei I (EC4.4.1.5) şi II (EC3.1.2.6) (cu rol în detoxifierea α-cetoaldehidelor 
formate în procesele oxidative celulare) (Regoli şi Principato, 1995). Cd afectează câteva sisteme 
enzimatice la peşti, inclsiv cele implicate în neurotransmitere, transport epitelial, metabolismul 
intermediar şi activitatea antioxidazică (Wright şi Welbourn, 1994). 
 
Totuşi astfel de  efecte nu sunt în directă proporţionalitate cu concentraţia de metale decât pe 
domenii restrânse şi sunt în general metal-specifice, ceea ce le limitează utilizarea ca indicatori 
de poluare. Alterările observate pot fi doar prima etapă a unui răspuns biologic, posibil urmată de 
mecanisme compensatorii de adaptare la expunerea pe termen mai lung. Majoritatea 
modificărilor de activităţi enzimatice raportate au implicat expuneri in vitro pe termen scurt. 
 
Alt tip de impact molecular este la nivelul ADN, metalele grele putându-se lega la restul fosfat, 
deoxiribozic sau heterociclic. Interacţiile pot induce alterearea structurii DNA rezultând mutaţii. 
Cele mai sensibile la astfel de impact sunt microorganismele (Codina şi colab., 1995) 
 
Multe specii cu fecundaţie externă (inclusiv peşti) pot fi inhibate la acest nivel la concentraţii 
infraletale. Cromul, mercurul şi cuprul sunt toxice pentru gameţii peştilor şi diminuează 
fertilitatea ouălelor. De exemplu, poluarea cu Cu a unui râu canadian a împiedicat accesul 
somonului canadian la partea superioară a bazinului (Ramade, 1992). 
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Toxicitatea Cu pentru plante poate varia cu statutul nutriţional al organismului, în special cel al P 
(Hall şi colab., 1989, citat de  Buckeley, 1994), asociat cu formarea de corpi polifosfatici ce pot 
lega Cu. Va depinde de asemenea de cantitatea de fitochelatine prezente. Pentru Cd, cel puţin, 
acesta este în mod cert un mecanism de protecţie al plantelor sensibile (de Knecht şi colab., 
1995, Wright şi Welbourn, 1994). La o specie Cd-tolerantă nu s-a găsit însă o concentraţie mai 
mare de fitochelatine, toleranţa putând fi atribuită acumulării vacuolare (de Knecht şi colab., 
1995), proces cu un cost energetic mai mic. În cazul stresului de Ni şi Zn s-a raportat 
neschimbarea conţinutului total de fitochelatine (Brune şi colab., 1995). Ca o alternativă la 
complexare ionii metalici pot fi pompaţi în spaţiul vacuolar sau apoplastic. Factorul de 
distribuţie vacuolă/citoplasmă al Cd a crescut odată cu creşterea concentraţiei metalului în 
mediul exterior. Nu şi cel al Zn, supus mecanismelor homeostatice. Curgerea apoplasmei 
(dependentă de transpiraţie) poate direcţiona metalele în vecinătatea epidermei şi depozitarea la 
nivelul celulelor acesteia. 
 
Toxicitatea diferenţiată a metalelor la plante este, cel puţin parţial, legată de compatimentarea 
acestora în plantă: epidermă, mezofil (iar la nivelul celulelor acestora, în perete celular, vacuole 
şi cloroplast), apoplasmă (Brune şi colab., 1995). Majoritatea conţinutului metalic este legat la 
pereţii celulari. Toxicitatea mare a metalului va apărea atunci când: epiderma nu poate stoca 
excesul, transportul vacuolar nu este eficient pentru a reduce concentraţia citoplasmică, metalul 
toxic nu se acumulează în apoplasmă. Acesta a fost cazul Ni (Brune şi colab., 1995).  Cd şi Zn 
doar au redus rata de creştere, ceea ce poate fi interpretat prin şi prisma costurilor energetice ale 
mecanismelor de transport anterior menţionate. 
 
Deci definirea toxicităţii unui metal pe baza concentraţiei interne va necesita cunoaşterea 
patiţionării interne între siturile sensibile şi formele de stocare, ceea ce reprezintă dificultăţi 
echivalente cu cele apărute la definirea toxicităţii în funcţie de concentraţia externă (fracţie 
disponibilă şi nedisponibilă) (Buckeley, 1994). 
 
Toxicitatea poate însă să nu fie asociată cu acumularea. Valori mai mari de 0.1 ppm Cd au 
inhibat puternic creşterea şi apoi au provocat moartea la Salvinia natans. Odată cu inhibarea 
creşterii a avut loc şi o acumulare de metal, ceea ce nu s-a întâmplat pentru Ag, care a inhibat, 
dar a fost acumulat foarte puţin (Pucket şi Burton, 1981). 
 
La nivelul anului 1981 (Thurman, 1981) se puteau diferenţia câteva mecanisme de toleranţă la 
metale grele a plantelor: excluderea metalului din plantă (fără un rol important), efecte de 
permeabiliate la nivelul rădăcinii, legare la nivelul peretelui celular, stocarea vacuolară, stocare 
prin complexarea cu acizi organici (malat, citrat) sau alţi agenţi complexanţi, şi apariţia de 
adaptări enzimatice (enzime neinhibate de metale grele la unele specii). La acestea se poate 
adăuga acum rolul fitochelatinelor. Evident, astfel de mecanisme se manifestă diferenţiat în 
funcţie de metal şi specie de plantă. 
 
Echivalentul fitochelatinelor la animale sunt metalotioneinele (MT). Diferenţa esenţială este că 
acestea sunt proteine translaţionale, în timp ce primele sunt derivaţi netranslaţionali ai  
glutationului. Ionii metalici care induc sinteza MT sunt aceiaşi cu cei care pot fi fixaţi de aceste 
proteine. O slabă contaminare cu Zn, provocând sinteza MT, protejează de o intoxicare ulterioară 
cu alte metale. MT joacă un dublu rol: reglatori ai concentraţiei metalelor esenţiaiale (Cu, Zn) şi, 
probabil, rol de detoxifiere. Corelaţia între nivelul MT şi toleranţa la Cd a fost demonstrată la 
insecte, bivalve, moluşte şi peşti (Wright şi Welbourn,1994). Totuşi utilizarea MT ca 
biomarcheri pentru expunerea la metale nu este încă pe deplin susţinută de rezultatele 
experimentale. Pentru detalii asupra problemei, vezi Wright şi Welbourn (1994). 
 
Hg prezintă aspecte specifice în legătură cu detoxifierea. Forma mai toxică este cea metilată, şi 
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un proces de demetilare ar putea avea loc la nivelul ficatului păsărilor (Iordache, 1993), dar şi 
mamiferelor, urmat de o excreţie a formei anorganice la nivelul rinichiului. O altă posibilitate 
este inactivarea lui de către Se, altminteri un element foarte toxic (Cuvin şi Furness, 1991, citaţi 
de Iordache, 1993). 
 
Microorganismele pot interacţiona cu metalele în diverse feluri: acumulare intracelulară de 
metale, asociere a metalelor cu peretele celular, mobilizare sau imobilizare extracelulară a 
metalelor de către produşi metabolici bacterieni, interacţii cu polimeri extracelulari şi 
transformarea şi volatilizarea metalelor (Chen şi colab., 1995a). 
 
Alga Chlorella vulgaris a răspuns cu prelungirea fazei de lag a culturii şi o producţie de 
metalotioneine expunerii la Zn şi Cu, aproape tot Zn şi Cd preluat fiind asociat cu fracţia proteică 
(Maeda şi colab., 1990a, b). 
 
Un tabel sintetic al efectelor subletale ale Cd (reproductive, fiziologice şi biochimice, 
enzimatice, imunologice şi comportamentale) asupra organismelor acvatice poate fi găsit la 
Wright şi Welbourn (1994, tabelul 2, 63 citări). Aceiaşi autori prezintă un tabel al efectelor letale 
(toxicitate acută) la specii acvatice (tabelul 1, 60 citări). Hendriks şi colab. (1995) prezintă 
NOEC şi EC ale Cd asupra Lumbricidelor şi insectivorelor, alături de un tabel cu factori de 
acumulare şi amplificare a Cd, Cu şi Zn în aceleaşi tipuri de organisme. Un articiol de sinteză cu 
privire la efectele cromului este publicat recent de Nriagu şi Kabir (1995). 
 
Date cu privire la amfibieni sunt relativ puţine. Metalele grele sunt menţionate printre factorii 
care ar putea cauza imunosupresia la amfibieni (Carey, 1993), însă Linder (1993) pe baza unor 
teste standardizate de laborator şi a unor teste in situ, consideră că efecte acute datorate numai 
metalelor grele nu pot fi identificate. Inspecţii preliminare de teren sugerează că “populaţiile de 
amfibieni nu par a fi afectate în mod advers de concentraţiile relativ mari de metale din 
sedimente”. Dintre amfibieni, salamandrele sunt mai sensibile la impactul metalelor grele decât 
broaştele, Rana sylvatica fiind găsite nesensibile de către Horne şi Danson (1995). Un potenţial 
efect ar putea fi doar întârzierea metamorfozei. Aceiaşi autori nu înregistrează o afectare a 
metamorfozei ţânţarilor de către metalele grele 
 
Frecvenţa de distribuţie a concentraţiilor metalelor grele în indivizi sau subprobe de ţesuturi 
poate fi puternic asimetrică (Hughes, 1981). Concentraţiiile metalelor esenţiale au fost distribuite 
mai simetric decât ale elementelor neesenţiale. Este important de subliniat că asimetria pozitivă a 
frecvenţelor de distribuţie ale concentraţiilor metalelor grele reflectă existenţa unor efecte 
subletale sau letale înainte ca valoarea medie să atingă pragul de toxicitate. 
 
O altă idee importantă este că ‘ferestrele de optim’, pentru acele metale care funcţionează şi ca 
micronutrienţi, la specii diferite pot să nu se suprapună, sau să se suprapună doar parţial 
(Hopkin, 1993). Soluri aşa-zis necontaminate pot fi toxice pentru unele specii. 
  
 1.2.2. Efecte la nivel populaţional 
  
Între afectarea metabolismului individului şi afectarea structurii şi funcţiilor populaţiei este o 
relaţie de consecinţă directă. Iar afectarea funcţiilor populaţiei poate avea şi ea, ulterior, un 
impact asupra metabolismului indivizilor componenţi. Adesea structura genetică este schimbată 
(selecţie faţă de efectul toxic), ca şi alţi parametrii structurali (mărimea populaţiei, clasele de 
vârstă, iar uneori chiar distribuţia spaţială - la speciile mobile). 
 
La nivelul fotoautotrofilor ne putem aştepa la o afectare a preluării de nutrienţi şi elemente 
minerale, a capacităţii de convertire a energiei radiante, iar la nivelul heterotrofilor, la o afectare 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

37

a bugetului energetic. 
 
Organismele dintr-o populaţie variază în răspunsul faţă de toxicitatea compusului. Variabilitata 
poate fi genetică sau non-genetică. Forbes şi colab. (1995) găsesc pentru o populaţie de 
gasteropode că variaţia non-genetică este mai importantă în variaţia totală fenotipică decât cea 
genetică. 
 
Un aspect important al interacţiei metal/populaţie este toleranţa sau rezistenţa acesteia la 
expunerea la metal. În general toleranţa şi rezistenţa au fost termeni interschimbabili în literatură. 
Mai precis, însă, toleranţa se referă la existenţa înăuntrul populaţiei a unui subgrup mai apt să 
funcţioneze la niveluri înalte de expunere decât indivizii normali, iar rezistenţa se referă la 
capacitatea întregii populaţii de a funcţiona la niveluri înalte ale substanţei toxice. O specie 
rezistentă poate deriva din una tolerantă, în măsura în care presiunea selectivă e suficient de 
lungă, iar caracterele ce conferă toleranţă nu prezintă alte dezavantaje în raport cu genotipul 
normal. 
 
Rezistenţă adaptativă la Cd a fost descrisă la procariote, fungi, alge, plante superioare şi multe 
specii animale (peşti, oligochete, gamaride, larve de insecte). Toleranţa la Cd a plantelor acvatice 
a fost mai puţin studiată, inducerea ei după o generaţie fiind semnalată la Salvinia natans 
(Outridge şi Hutchinson, 1991, citaţi de Wright şi Welbourn, 1994). De remarcat faptul că la o 
specie de alge şi una de protozoare, adaptarea populaţiei a avut loc doar dacă concentraţia de Cd 
a fost ridicată gradual. Găsirea de bacterii, fungi şi actinomicete tolerante la Zn în ariile 
contaminate a condus la renunţarea la ideea utilizării microorganismelor ca indicatori de poluare 
a mediului (Martin şi Coughtrey, 1981). Hrănirea lui Oniscus aselus cu litieră contaminată a dus 
la creşterea toleranţei microflorei intestinale, cu o descreştere a numărului de actinomicete în 
raport cu cel de bacterii (Coughtrey şi colab., 1980, citaţi de Martin şi Coughtrey, 1981). 
 
Toleranţa anumitor indivizi la substanţele toxice se poate manifesta statistic printr-o creştere a 
variabilităţii intrapopulaţionale. Forbes şi colab. (1995) alături de o reducere a ratei medii de 
creştere găsesc o creştere a variabilităţii ratei de creştere la gasteropode afectate subletal de Cd. 
 
Asociat disfuncţiilor la nivel populaţional apar disfuncţii la nivelul ecosistemului, atât datorită 
populaţiilor afectate direct, cât şi ca urmare a efectelor indirecte prin reţeaua trofică. În acelaşi 
timp, acţiunea metalelor asupra populaţiilor va fi condiţionată de interacţia acestora cu factorii 
biotici şi abiotici, asfel încât cadrul de referinţă pentru evaluarea efectelor metalelor asupra 
populaţiilor expuse nu poate fi decât ecosistemul ca întreg.  
 
De exemplu pot fi afectate relaţiile de competiţie interspecifică. Experienţe de sensibilitate la Cd 
a speciei Salvinia natans au arătat o reacţie complet diferită pentru specia izolată şi în prezenţa 
unei alte specii, Lemna minor. Când cele două specii sunt cultivate simultan, Salvinia inhibă 
Lemna, ale cărei populaţii sunt mai puţin dense ca în cultura pură, dar în acelaşi timp Salvinia e 
protejată de prezenţa Lemna, care absoarbe Cd prezent în apă (Ramade, 1992).. 
 
 1.2.3. Efecte la nivel ecosistemic  
 
Un fenomen ce trebuie studiat într-o etapă anterioară evaluării impactului asupra structurii şi 
funcţiilor ecosistemului este ciclarea metalelor toxice în cadrul ecosistemului.  
 
Abordarea ecosistemică suferă de faptul că majoritate ecosistemelor nu au limite clare şi o 
încercare de a determina inputurile şi outputurile din sistem e dificil de făcut (Hughes, 1981). 
Din această cauză studiile au fost orientate în primul rând pe ecosisteme acvatice. O altă 
abordare este cea reducţionistă, care caută explicaţii fiziologice ale fenomenelor ecosistemice. În 
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fine, a treia abordare este cea experimentalistă. Deoarece experimentarea la o scară mare, 
ecosistemică, este limitată, ca răspuns s-a dezvoltat utilizarea microcosmurilor, calibrate astfel 
încât să se poată măsura intrările şi ieşirile de substanţă. Toate cel trei abordări au fost aplicate în 
studiul metalelor grele. 
 
În anumite cazuri s-a studiat ciclarea metalelor grele pentru a căuta explicaţii ale unor efecte 
negative constatate. În altele pentru a înţelege ciclarea unor metale toxice particulare şi pentru a 
face predicţii cu privire la apariţia viitoare a unor niveluri toxice în componentele ecosistemice 
de interes. 
 
Elucidarea ciclării la nivel ecosistemic presupune cuantificarea distribuţiei elementului în 
diferitele compartimente şi estimarea transferului între aceste compartimente. Comparaţia între 
rezultatele unor autori diferiţi e dificilă, datorită diferitelor strategii de sampling  şi tehnici 
analitice utilizate. Probleme metodologice apar îndeosebi în ce priveşte analiza solului, unde 
tehnicile de preparare variază chiar şi la acelaşi autor. 
 
Modelul de acumulare variază în funcţie de metalul toxic implicat (Hughes, 1981). Solul este cel 
mai mare rezervor de Pb, Cd, Cu şi Zn în ecosistemele terestre pentru care există date. Litiera 
este de obicei al doilea, cu excepţia Cu, unde vegetaţia este adesea mai important. Inputul 
atmosferic este mic, totuşi semnificativ, mai ales în cazul Pb. Majoritatea acestui input este 
concentrat în cei câţiva cm superficiali ai solului, de foarte mare importanţă pentru funcţionarea 
ecosistemului. 
 
Mobilitatea diferenţiată a metalelor toxice în diferitele componente ale ecosistemului, combinată 
cu asimetria de distribuţie a concentraţiilor de metale sugerează că efectele toxice asociate cu 
concentrări pot creşte în componete individuale ale ecosistemelor, chiar în cazul când 
concentraţiile medii nu ar impica aceasta (Hughes, 1981). Detectarea unor asfel de situaţii şi 
evaluarea semnificaţiei lor constituie o direcţie de cercetare importantă. 
 
Dificultatea evaluării efectelor potenţiale de perturbare a unui ecosistem provine din faptul că se 
acţionează simultan la mai multe niveluri de organizare şi la o multitudine de scări spaţiale şi 
temporale. 
 
Ca urmare a faptului că proprietăţile ecosistemului nu se pot reduce la proprietăţile 
componentelor sale, nu se poate face o extrapolare a relaţiilor doză/răspuns ale populaţiilor 
asupra întregului ecosistem. Survine de aici necesitatea studiului efectelor asupra ecosistemelor 
reale (Ramade, 1992). 
 
Trebuie insistat asupra aspectului că metalele grele adesea se găsesc împreună (Zn şi Cd e un 
exemplu clasic, dar de asemenea Zn şi Pb), precum şi metalele grele reprezintă doar o clasă de 
poluanţi. Ca urmare în teren poate fi dificilă distingerea efectelor care pot fi atribuite doar 
poluării cu metale grele. 
 
Impactul metalelor grele asupra ecosistemului va depinde de tipul de ecosistem luat în 
consideraţie. Pentru un ecosistem vor exista în cel mai simplu caz două situaţii, în funcţie de 
tipul de intrare: 

• Contaminare prin substrat (bogat în metale sau steril - doar al doilea caz interesează 
ecotoxicologic), în care caz solul va fi colonizat doar de toleranţi. În final ecosistemul 
atinge o anumită complexitate şi stabilitate. 

• Contaminarea se face de o asemnea manieră încât inputul este de o manieră continuă. 
Creşterea progresivă se face asupra unor ecosisteme deja complexe şi relativ stabile. 
Urmează următoarea secvenţă (Holdgate 1979, citat de Martin şi Coughtrey): schimbări 
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biochimice la nivel individual, iniţial atenuabile prin excreţie sau reparaţii; efecte 
fiziologice care pot cauza declinul ratei de creştere şi afecta funcţia de reproducere; 
afectarea capacităţii competitive, care duce la declin populaţional; efecte la nivelul 
ecosistemului prin afectarea structurii comunităţilor. Dacă contaminarea este pe timp 
suficient de lung poate avea loc o regresie succesională. Este caracteristică acestui tip de 
contaminare o lipsă a unei graniţe clare între zonele contaminate şi necontaminate. 
adaptările care apar sunt probail diferite de cele de la tipul unu, ceea ce complică 
încercarea de a se trage concluzii asupra unor efecte pe termen lung. Pe de altă parte, 
astfel de adaptări nu pot preveni schimbările în structura ecosistemului. Efectele lor asupra 
echilibrelor pot fi favorabile sau nefavorabile ecosistemului ca întreg 

 
 1.2.3.1. Efecte asupra structurii ecosistemelor 
 
Odum (1975, citat de Martin şi Coughtrey, 1981) consideră că sistemele cu diversitate mare îşi 
reduc diversitatea sub stres, în timp ce în cele cu diversitate mică are loc o creştere a diversităţii 
sub influenţa factorilor perturbatori. Schimbările în diversitatea specifică se vor manifesta printr-
o reducere a numărului de specii cu habitat stabil şi strategie k, dar posibil printr-o creştere a 
numărului speciilor cu strategie r. 
 
Între efecte se pot număra: reducerea abundenţei şi bogăţiei specifice, efecte asupra dominanţei, 
efecte asupra diversităţii specifice, efecte asupra unor specii cheie, efecte asupra succesiunii 
ecologice. 
 
Reducerea densităţii şi bogăţiei specifice în mediile terestre sau acvatice reprezintă factorul 
primiordial ce afectează structura comunităţilor. Numeroşi indici de diversitate au fost utilizaţi în 
ecologie. Cel mai utilizat a fost Shannon-Wiener, el traducând cel mai bine schimbările în 
bogăţia specifică (Boyle şi colab., 1990 citaţi de Ramade, 1992). Dezavantajul major al lui este 
că acordă aceeaşi pondere speciilor cu aceaşi pondere, indiferent de afinităţile taxonomice. În 
scopul depăşirii acestui avantaj, Osborne şi colab., 1980 (citaţi de Ramade, 1992) au propus 
utilizarea unui indice de diversitate ierarhică, definit ca suma trei componente tip Shannon-
Wiener, câte una pentru familie, gen şi specie.  
 
Folosirea indicilor de diversitate trebuie făcută cu discernământ, la o creştere infraletală a 
concentraţiei poluantului având loc adesea mai întâi o creştere a diversităţii ca urmare a creşterii 
echitabilităţii. 
 
Un tip evident de efect la nivel structural este cel de la nivelul unui ecosistem acvatic în aval de o 
sursă punctiformă de poluare. Dickman şi colab. (1990) analizează o astfel de situaţie, poluarea 
fiind cu Ni, Cr, Zn şi Pb. În zona 0-10m erau absente nevertebratele bentonice şi plantele 
acvatice. În zona 10-15m apăruseră nevertebrate tolerante (oligochete) şi macrofite emergente cu 
tulpină lungă (papură). În zona 15-120m apăruseră emergente cu tulpină scurtă, plante cu frunze 
plutitoare şi creştea diversitatea nevertebratelor bentonice, iar în zona 120-800m au apărut 
plantele submerse, izopode, melci şi lipitori. 
 
În ce priveşte efectele asupra speciilor cheie, prădătorii de vârf sunt adesea cei mai afectaţi ca 
urmare a bioamplificării de-a lungul lanţului trofic, iar legat de aspectele succesionale, este 
cunoscut că expunerea permanentă la un poluant, ca la orice alt factor limitant, va menţine 
ecosistemul într-un stadiu succesional tânăr. Eventual se poate stabili o ecoclină, pe gradientul de 
poluare. 
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 1.2.3.2. Efecte asupra funcţionării ecosistemelor 
 
În principiu, la concentraţii mici de poluant, buclele de conexiune inversă pot atenua perturbări 
generale ca urmare a diverselor forme de redundanţă în interiorul biocenozei. O specie sensibilă 
ar putea fi înlocuită de o specie echivalentă mai tolerantă. De observat însă că aceasta nu 
înseamnă o neafectare a ecosistemului, ci o afectare doar la nivel structural. 
 
Dovezile cu privire la afectarea funcţionării ecosistemelor pot fi grupate în două categorii: 
dovezi de teren (în zone cu impact puternic) şi dovezi experimentale (studii pe material 
experimental transferat din teren în laborator cu cât mai puţine perturbări posibil şi fără adăugare 
artificială de metale grele şi studii asupra unor ecosisteme individuale, cu adăugare artificială de 
metale grele pentru a obţine un răspuns măsurabil). Problema este în ce măsură se pot face 
comparaţii între adăugarea bruscă de metal şi situaţia cronică (intrări în trimp) din teren. 
 
Fluxul de energie poate fi afectat la nivelul producătorilor şi consumatorilor. Speciile 
specializate pe plan alimentar par mai afectate decât cele generaliste, iar numărul prădătorilor 
scade mai mult ca al speciilor erbivore. Afectarea fotosintezei poate fi un efect direct sau unul 
indirect (de ex. prin catalizarea formării oxigenului atomic de către particulele în suspensie din 
aer, premergător formării ozonului). Metalele grele pot afecta productivitatea primară a 
fitoplanctonului, în special Cu, chiar la concentraţii foarte mici, sub 10 ppb în apă. 
 
Mai sensibile par a fi ciclurile biogeochimice locale, ca urmare a sensibilităţii compartimentului 
descompunători şi a detritofagilor. Acumularea de metale în orizonturile superioare ale solurilor 
este susceptibilă de a perturba pedofauna şi pedoflora având drept consecinţă încetinirea 
descompunerii litierei, a proceselor de humificare şi remobilizare a mineralelor, cu posibil 
impact asupra productivităţii (Tyler, 1972, citat de Martin şi Caughtrey, 1981). Are loc o afectare 
a diversităţii microorganismelor şi implicit a producţiei enzimatice. Efectul e complicat de 
afectarea organismelor ce populează litiera, care au interacţii complexe cu microorganismele, 
atât pe plan exterior cât şi la nivelul tubului digestiv. 
 
Diplopodele sub stres de Pb au favorizat într-o măsură mai mică activitatea microbiană din sol 
decât animalele necontaminate, având o reproducere şi o activitate mai reduse (Kohler şi colab., 
1995).  Cu, nu şi Pb, poate reduce amonificarea şi stimula nitrificarea în soluri, iar numărul total 
de bacterii, actinomicete şi fungi a fost puternic redus în soluri contaminate cu Zn . Datele sunt 
însă contradictorii, Cu şi Zn fiind raportate de alţi autori că au crescut mineralizarea azotului şi 
au redus nitrificarea (Martin şi Coughtrey, 1981) Bacteriile nitrificatoare par a fi totuşi mai 
tolerante decât restul microflorei. Unele studii arată că microflora din sol poate fi indirect 
afectată de către metale, prin afectarea vegetaţiei (De Leval şi De Monty, 1972, citaţi de Martin 
şi Caughtrey., 1981). 
 
Creşterea concentraţiei de Cu şi Zn descreşte fosfatul extractabil, probabil mineralizarea 
fosforului fiind afectată. Efectul însă poate fi contracarat prin creşterea pH-ului (Tyler, 1976, 
citat de Martin şi Coughtrey, 1981).  
 
Un punct de impact poate fi şi activitatea enzimatică liberă, implicată în ciclurile N, P şi C. Pot fi 
inhibate fie direct enzimele, fie poate fi stimulată/inhibată eliberarea de enzime de către 
bacterioplancton. La nivelul solului s-a demonstrat o descreştere a activităţii fosfatazice cu 
creşterea concentraţie de metale grele, dar nu şi a activităţii beta-glucozidazice. Cea ureazică a 
scăzut doar la concentraţii foarte mari de metal. Sinteza amilazei şi alfa-glucozidazei a 
microorganismelor din sol a fost redusă ca efect al aplicării unor concentraţii mari de Pb, iar 
activitatea ureazei a fost inhibată în ordinea Zn<Cd<Cu<Hg (Tabatabai 1977, citat în Lepp, 
1981). 
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Funcţia informaţională şi de control ar putea fi de asemenea afectată. Este de fapt o altă faţetă a 
afectării relaţiilor interspecifice. În plus poate fi afectată comunicarea chimică, la nivelul 
organismelor emiţătoare, receptoare, ca şi la cel al purtătorilor de informaţie. 
 
 1.2.3.2.1 Efectele metalelor asupra ciclării azotului 
 
Studiile care să investigheze efectul unor poluanţi de tipuri diferite asupra unui sistem ecologic 
sunt rare. Breitberg şi colab. (1999), spre exemplu, evaluează efectul nutrienţilor şi metalelor 
asupra unui lanţ trofic estuarian utilizând mezocosmuri. Efectele asupra ecosistemelor de zonă 
umedă nu sunt frecvent evaluate (un exemplu este Windham şi colab., 2000). 
  
Capacitatea zonelor umede de a reţine nutrienţi, metale şi sedimente este larg recunoscută, 
majoritatea dovezilor în acest sens fiind obţinute prin determinări ale concentraţiilor în amonte şi 
aval de complexele locale de zone umede (Puckett şi colab., 1993). După cum s-a putut constata 
din capitolele anterioare, scara de timp a retenţie azotului şi metalelor în zonele umede de pe 
cursul inferior al fluviilor este incomplet elucidată. S-a raportat că metalele şi nutrienţii sunt 
preluaţi de vegetaţie în timpul sezonului de creştere şi exportaţi în timpul descompunerii sau 
direct prin export de litieră, astfel încât retenţia este doar temporară. O retenţie pe o durată mai 
lungă ar fi cea asociată sedimentării (Khan şi Brush, 1994). Mulţi din parametrii de control care 
influenţează biodisponibilitatea metalelor sunt comuni cu cei care controlează denitrificarea şi 
alte procese din circuitul azotului. Ambele categorii sunt sub controlul principalului factor de 
comandă extern natural, regimul hidrologic, ceea ce face ca investigarea mecanismelor de 
retenţie să fie laborioasă. 
 
Influenţa poluării cu metale asupra funcţionării sistemelor terestre din jurul surselor punctiforme 
este bine documentată (de ex. Martin şi Coughtrey, 1981). Faptul că metalele gele au efecte 
negative asupra activităţii microbiene din solurile contaminate acut este de asemenea cunoscut 
(Duxbury, 1985). Ne putem aştepta, în acest context, să existe o interferenţă între serviciul de 
retenţie a metalelor şi capacitatea productivă a sistemelor ecologice, precum şi cu retenţia altor 
elemente, în special a celor care implică procese microbiene în ciclarea lor locală, cum este 
azotul.  
 
Figura 4 (o detaliere a unor procese din figura 3) prezintă o parte din fluxurile azotului şi 
metalelor în ecosistemele de margine de râu şi etapele din circuitul azotului potenţial afectate de 
poluarea cu metale grele. 
 
Efectul metalelor, şi în general al substanţelor toxice, asupra activităţii microbiene din solul 
zonelor umede, în particular asupra denitrificării, nu a fost intens studiat. Lipsa cunoaşterii cu 
privire la aceste efecte reprezintă o lacună importantă pentru înţelegerea capacităţii de tamponare 
a zonelor umede ripariene. Într-un articol de sinteză referitor la efectele contaminanţilor asupra 
activităţii microbiene în zone tampon ripariene adiacente râurilor de ordin mic Groffman (1997) 
nu ia în considerare metalele grele, ci doar pesticidele. Aceasta s-ar putea explica prin faptul că 
poluarea cu metale nu este importantă în astfel de sisteme ripariene, ci îndeosebi în luncile 
marilor râuri, care filtrează fluxurile longitudinale ce reflectă poluarea din întreg bazinul. 
 
Denitrificarea, cum am văzut, este un tip de respiraţie care utilizează ca substrat acceptor de 
electron ionul azotat sau forme mai reduse derivate de la acesta. Într-un studiu dedicat toxicităţii 
a 12 metale, Cornfield (1977) concluzionează că Ag are efectul cel mai puternic asupra 
respiraţiei solului. Gradientul de respiraţie a solului a fost negativ corelat cu cel al depunerilor 
atmosferice de azot, sulf şi metale; cea mai puternică corelaţie a fost dintre metalele studiate, cu 
Pb, dar, întrucât au existat numeroase intercorelaţii, nu s-a putut distinge efectul contaminanţilor 
individuali (Brookes, 1995). Nu am identificat studii care să evidenţieze corelaţii spaţiale între 
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gradienţi de denitrificare şi contaminarea cu metale. Efectul substanţelor toxice asupra activităţii 
microbiene din solul zonelor inundabile, în particular asupra denitrificării, nu a fost investigat. 
 
Respiraţia solului a fost utilizată şi pentru a evalua experimental efectele metalelor grele asupra 
activităţii microbiene din sol (Nordgen şi colab., 1983, 1988). Efectele raportate ale metalelor 
asupra respiraţiei solului sunt contradictorii. Yeates şi colab. (1994) raportează un efect scăzut, 
în timp ce Nordgren (1988) arată că este un parametru sensibil. Johansen şi colab. (1998) găsesc 
că respiraţia a fost mai puţin sensibilă decât denitrificarea potenţială. Denitrificatorii în condiţii 
normale în solurile bine oxidate se găsesc în număr mic şi se dezvoltă la adăugarea de substrat 
energetic (de ex. carbon organic dizolvat) şi anoxie. Efectul inhibitor al metalelor a fost observat 
în special în condiţii favorabile comunităţii de denitrificatori (Johansen şi colab., 1998). Din 
acest motiv, şi pentru a face studiile intercomparabile, s-a evaluat în general efectul asupra 
denitrificării potenţiale (Bradley şi Chapelle, 1993, Speir şi colab., 1995). În ce priveşte 
mecanismul intim, Baath (1989) arată că inhibarea activităţii enzimatice se datorează probabil 
unei sinteze mai scăzute a enzimelor asociată cu inhibare a ratei de creştere a microorganismelor, 
şi mai puţin inhibării directe a enzimelor respective. 
 
Un alt aspect neclarificat este cel al impactului metalelor asupra structurii comunităţilor de 
miroorganisme (Baath şi colab., 1998). Menţionăm în acest context că s-a încercat şi evaluarea 
efectului regimului hidrologic asupra microorganismelor din sedimentul zonelor umede (Boon şi 
colab., 1996), iar recent compararea nevertebratelor din sol cu microorganismele din punct de 
vedere al sensibilităţii la contaminarea cu metale grele (Ellis şi colab., 2001). 
 
Dacă până acun ne-am referit preponderent la aspecte de nivel ecosistemic, în continuare vom 
puncta câteva caracteristici ale ecotoxicologiei la nivelul complexelor de ecosisteme. Inducerea 
succesiunii secundare prin exploatarea antropică a ecosistemelor forestiere are puternice efecte 
asupra fluxurilor de metale care ies din complexele care include acele ecosisteme (Scott şi 
colab., 2001, Ukonmanaho şi colab., 2001), analog cu ceea ce se cunoştea deja în cazul azotului 
(Reiners, 1981).  



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

43



Analiza critică a cunoaşterii 

 

44

1.3 Elemente implicate în asistarea deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice 
 
Efectele ecotoxicologice sunt rezultatul activităţii organizaţiilor care, de o manieră deliberată sau 
accidentală, utilizează capitalul natural pentru eliberarea produşilor secundari toxici, Deoarece 
eliberarea de produşi secundari este inevitabilă, nu se poate pune problema stopării, ci doar a 
aducerii emisiilor în limitele capacităţii de suport a componentelor capitalului natural. Tipurile 
de acţiuni ce pot fi întreprinse sunt, în cazul emisiilor deliberate, următoarele: 

 stoparea completă a emisiilor unor clase de substanţe (cele mai toxice), prin interzicerea 
producerii lor, 

 menţinerea emisiilor altor clase de substanţe sub un anumit prag. 
iar în cazul emisiilor accidentale: 

 evaluarea şi atenuarea efectelor substanţelor emise. 
 
Atât pentru selectarea claselor de substanţe care vor fi avea diferite regimuri de producţie, cât şi 
pentru stabilirea emisiilor admisibile sunt necesare criterii clare, în măsură să fie incluse în 
reglementări, precum şi metode standardizate prin care evaluarea parametrilor asociaţi criteriilor 
respective. 
 
În acest punct apare divergenţa, semnalată încă din introducere, între ecotoxicologia academică 
şi cea guvernamentală. Modelul conceptual pe baze sistemice al ecotoxicologiei, adoptat în 
această lucrare, va permite depăşirea divergenţei respective, care însă va continua să se manifeste 
în starea actuală a SSEce datorită disfuncţionalităţilor sistemului suport de asistare a deciziilor 
(SSAD, capitolul 3 din anexa 2) în domeniul particular al ecotoxicologiei. 
 
Dependenţa actuală a criteriilor utilizate în reglementarea ecotoxicologică de evaluări simpliste 
efectuate în laborator este rezultatul direct al ignoranţei noastre (exprimată prin limitele bazei de 
cunoştinţe şi ale subsistemului de generare a cunoaşterii) cu privire la dinamica efectelor 
poluanţilor cu potenţial de toxicitate (ppt) în sistemele ecologice reale. Deşi au fost făcute mari 
eforturi pentru caracterizarea circuitelor biogeochimice şi efectelor ppt în ultimii ani, suntem 
încă foarte departe de elaborarea unor modele predictive cu privire la toxicitatea manifestată în 
sistemele ecologice si biologice supraindividuale reale. Ignoranţa noastră este datorată faptului 
că majoritatea studiilor au avut în vedere fie unele mecanisme ale circuitelor biogeochimice, fie 
efecte, şi s-au adresat unor sisteme de nivel ierarhic mai mic decât cel populaţional sau 
ecosistemic. Acest mod de abordare a fost datorat atât unor constrângeri istorice (presiunea unei 
comunităţi ştiinţifice dominată înca de membrii cu convingeri sectoriale), cât şi dificultăţilor 
inerente unei abordări sistemice. 
 
În afara aspectelor menţionate în paragraful anterior, subliniem că există şi o defazare, uneori 
substanţială, între cunoaşterea disponibilă la un moment dat şi legislaţia (reglementările) şi 
politice de mediu, ceea ce duce la promovarea unor teste şi a unor direcţii de cercetare care ţin 
deja de etape istorice ale ecologiei şi ecotoxicologiei, cu consecinţe asupra eficienţei utilizării 
resurselor disponibile. Această defazare este datorată disfuncţionalitaţilor sistemului suport de 
asistare a deciziilor pentru codezvoltarea sistemului socio-economic şi capitalului natural. 
 
Faptul că se înregistrează concentraţii mari de contaminant în ecosisteme nu este de interes 
managerial atât timp cât efecte măsurabile nu sunt cauzate. Esenţial din această perspectivă este 
să fie utilizaţi indicatorii adecvaţi, identificarea lor şi dezvoltarea unor tehnici standardizate de 
determinare apărând a fi, pe baza literaturii consultate, o direcţie prioritară de cercetare în 
momentul de faţă. 
 
S-au propus două abordări pentru a evalua degradarea sistemelor ecologice (Cairns şi colab., 
1993): 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

45

1) Construirea de modele prin estimarea directă a schimbărilor ce au avut loc, urmată de 
stabilirea mecanismelor. Odată construite, astfel de modele pot fi utilizate pentru evaluarea 
continuă a stării sistemelor ecologice prin activitatea de monitoring. Monitoringul face apel 
la aşa numiţi indicatori, parametri ce caracterizează anumite compartimente biotice sau 
abiotice sau anumite procese. La observarea unor schimbări nedorite pot fi identificate şi 
îndepărtate cauzele10 care au determinat-o. 

2) Construirea de modele prin folosirea datelor de laborator cu privire la efectele asupra unor 
sisteme simple (rezultate din experimente ecotoxicologice), aşa numite modele 
ecotoxicologice cu privire la schimbările din ecosistemele naturale (o metodă ilustrată de 
protocoalele de evaluare a riscului, Cairns şi colab., 1993). Simplitatea modului de generare a 
unor astfel de modele face ca ele să fie larg utilizate în asistarea actului de decizie. Ele 
reprezintă de fapt ipoteze a căror confirmare se poate face doar în contextul cercetării 
sistemelor ecologice. 

 
 1.3.1. Monitoringul sistemelor ecologice11 
 
Orice parametru măsurabil are o anumită valoare în privinţa evaluării stării ecosistemului. Din 
considerente practice, însă, anumiţi parametrii  - indicatori - trebuie selectaţi. Un indicator este 
“o caracteristică a mediului care, atunci când este măsurată, cuantifică mărimea stresului, 
caracteristicile habitatului, sau răspunsul ecosistemului la un anumit tip de expunere” (Hunsaker 
şi Carpenter, 1990, citaţi de Cairns şi colab., 1993). Modul de selecţie a indicatorilor afectează în 
mod direct eficienţa programului de monitorizare. 
 
Pe baza articolelor a diverşi autori, caracteristicile unui indicator ideal ar trebui să fie: 

• relevant biologic, adică important pentru menţinerea integrităţii sistemului ecologic 
• sensibil la factorul de stres 
• specific, în măsură să ‘spună’ care este factorul de stres responsabil 
• măsurabil, prin metode standardizate 
• interpretabil, capabil să distingă între condiţii acceptabile şi neacceptabile 
• ieftin dpdv al costurilor de măsurare 
• rapid, dpdv al timpului necesar măsurării 
• neredundant cu alţi indicatori utilizaţi 
• integrativ, rezumând informaţia unor indicatori nemăsuraţi 
• anticipator, capabil să furnizeze informaţii înainte ca o degradare serioasă să fi survenit 
• nedestructiv pentru ecosistem 

 
În plus, ar trebui să existe date istorice pentru indicatorul respectiv, în scopul comparării. 
 
Unele din aceste caracteristici sunt valabile şi pentru alegerea parametrilor de control ai unui 
anumit proces (de exemplu pentru alegerea parametrilor ce controlează biodisponibilitatea 
metalelor grele în ecosistem). 
 
Desigur, nici un indicator nu poate răspunde la nivelul maxim tutuor acestor cerinţe În funcţie de 
programul de monitorizare se selectează indicatorii ale căror caracteristici corespund cel mai 
bine scopului acestui program. Condiţiile subliniate se consideră că trebuie să fie îndeplinite de 
orice tip de program de monitorizare. Un program axat pe diagnoza perturbărilor trebuie să 
utilizeze indicatori specifici, iar unul care are ca output prevenirea impactului trebuie să utilizeze 
şi indicatori anticipatori. 
  

                                            
10 În sensul de factori de comandă externi care au acţionat prin mecanisme deja cunoscute. 
11 O tratare in extenso a chestiunii monitoringului sistemelor ecologice o face Ciolpan (2005). În acest capitol voi insista doar pe aspecte relavante 
ecotoxicologic. 
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Tipuri de indicatori 
  
Indicatorii fizici/chimici. Dau informaţii cu privire la concentraţiile substanţelor responsabile de 
perturbarea, posibilă sau actuală, a sistemului ecologic, cu privire la parametrii de control ai 
comportamentului acestor substanţe şi cu privire la modificărilor de biotop determinate de 
perturbare. Acestea din urmă pot, desigur, deveni factori de control ai comportamentului 
substanţei. În momentul când unele substanţe ating concentraţii detectabile în sistemul ecologic, 
impactul biologic deja a avut loc. Nu este însă cazul metalelor grele, care prezintă valori de fond 
detectabile.  
 
Indicatori la nivel individual şi populaţional. Problema generală asociată indicatorilor biologici 
este că tind să integreze efectele a numeroşi factori de stres, mai mult pe măsură ce se urcă în 
ierarhia organizatorică. Tipuri de indicatori la aceste niveluri biologice de organizare includ: 
efecte biochimice, încărcătură de metale ca indicator de expunere, rată de creştere a indivizilor, 
carcinogeneză, susceptibilitate la boală, efecte comportamentale, schimbări morfologice, 
parametrii populaţionali (legaţi de mărimea populaţiei - natalitate, mortalitate -, structura pe 
vârste sau dimensiuni, distribuţia spaţială), abundenţa numerică şi biomasică a populaţiei. O 
parte aceşti indicatori pot fi utilizaţi nu doar în monitorizare, ci şi în testele de toxicitate (metoda 
‘bottom-up’).  
 
Schimbările în biochimia individului sunt baza a numeroase efecte la niveluri mai înalte de 
organizare, şi în primul rând baza efectelor fiziologice şi comportamentale. Măsurătorile la nivel 
individual (determinări de activităţi enzimatice, de ex.) pot avea un bun caracter anticipator. 
Totuşi astfel de  efecte nu sunt în directă proporţionalitate cu concentraţia de metale decât pe 
domenii restrânse (vezi capitolul “Efecte la nivel individual”). Faptul că sunt în general metal-
specifice le limitează utilizarea ca indicatori integrativi de poluare, dar le face apte pentru 
diagnosticare. Din punct de vedere al interesului de anticipare, însă, alterările observate pot fi 
doar prima etapă a unui răspuns biologic, posibil urmată de mecanisme compensatorii de 
adaptare la expunerea pe termen mai lung. 
 
Speciile avute în vedere sunt în general prădătorii terminali, ca cei mai sensibili. Organisme de 
tipul celor din fitoplancton, cu mecanisme reduse de stocare inactivă sau excreţie, pot fi la fel, 
sau chiar mai sensibile decât prădătorii de vârf. 
 
Nu există organism indicator ideal (Cairns, 1986b). Ca urmare trebuie alese un număr de specii 
indicatoare, funcţie de condiţiile locale, care să satisfacă, dacă e posibil criteriul de relevanţă 
biologică. 
 
Indicatori ecosistemici. Două tipuri de indicatori pot fi identificaţi: bazaţi pe structura biocenozei 
şi indicatori funcţionali.  
 
În general nu este avută în vedere structura întregii biocenoze, ci a unor comunităţi particulare. 
Comunităţile relativ bine studiate şi care se pretează la utilizarea ca indicatori sunt, potrivit lui 
Cairns şi colab. (1993) umătoarele: păsări, peşti, zooplancton, zoobentos, fitoplacton şi perifiton. 
 
Parametri utilizaţi pentru a caracteriza structura comunităţilor la monitorizare sunt în general 
numărul de specii, diversitatea specifică, abundenţa/dominanţa relativă, biomasa, structura 
trofică. Numeroşi indici de diversitate au fost utilizaţi în ecologie. Cel mai utilizat a fost 
Shannon-Wiener, el traducând cel mai bine schimbările în bogăţia specifică (Boyle şi colab., 
1990 citaţi de Ramade, 1992). Dezavantajul major al lui este că acordă aceeaşi pondere speciilor 
cu aceaşi pondere, indiferent de afinităţile taxonomice. În scopul depăşirii acestui avantaj, 
Osborne şi colab., 1980 (citaţi de Ramade, 1992) au propus utilizarea unui indice de diversitate 
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ierarhică, definit ca suma trei componente tip Shannon-Wiener, câte una pentru familie, gen şi 
specie. Folosirea indicilor de diversitate trebuie făcută cu discernământ, la o creştere infraletală a 
concentraţiei poluantului având loc adesea mai întâi o creştere a diversităţii ca urmare a creşterii 
echitabilităţii. Adesea în locul indicelui de diversitate este utilizată bogăţia specifică. O 
alternativă este utilizarea doar a abundenţelor relative a celor mai sensibili şi a celor mai toleranţi 
taxoni. 
 
Nu există dovezi pentru utilizare unui singur indicator ecologic în toate situaţiile. Comunităţile 
cu generaţii scurte (comunităţi microbiene, de ex.) pot fi mai sensibile la stres acut decât cele cu 
generaţii lungi. Comunităţile care conţin câteva verigi trofice pot fi indicatori mai integrativi 
decât cele omogene ca poziţie trofică (ex. fitoplacton). Comunităţile cu mobilitate redusă (ex. 
bentale) pot fi mai buni indicatori ai condiţiilor locale decât cele mobile, care integrează 
condiţiile la scară mai mare. 
 
Indicatorii funcţionali au fost mai puţin aplicaţi. Includ respiraţie la nivel de comunitate măsurată 
pe baza preluării de oxigen, raportul producţie/respiraţie, raportul producţie/biomasă, stocurile de 
nutrienţi la nivelul comunităţii (P, N, K, Mg, Ca) (Niederlehner şi Cairns, 1994). Astfel de 
indicatori, utilizabili atât la monitorizare cât şi pentru teste de toxicitate, tind să fie mai scumpi, 
iar, în cazul monitorizării, mai expuşi erorilor de prelevare. O alternativă ar fi inserarea 
schimbărilor funcţionale din schimbări structurale. Cairns şi McCormick (1991) propun analiza 
modificărilor structurii comunităţilor microbiene (procariote şi eucariote) ca o alternativă la 
determinări funcţionale, dat fiind că fluxurile de energie şi substanţă din ecosistem sunt afectate 
direct sau indirect de această componentă biologică. 
 
Indicatori la nivelul complexelor de ecosisteme. Caracteristicile structurale ale complexelor de 
ecosisteme (geometrie, fragmentare, conexare) pot fi indicatori integrativi ai impactului asupra 
ecosistemelor. Specificitatea unor astfel de indicatori este foarte redusă, cu excepţia cazurilor de 
impact puternic al unei surse punctiforme de poluare, cu o emisie de compoziţie determinată. 
 

Tipuri de programe de monitorizare 
 
Monitorizarea unor sisteme ecologice cu privire la compuşi toxici poate fi făcută în diferite 
scopuri. Cairns (1995) prezintă câteva exemple caracteristice, într-o ordine crescătoare a 
carecterului integralist. 
1. Monitorizarea în vederea asigurării nedepăşirii concentraţiei legal admise a unui compus. 

Face apel doar la indicatori chimici. La nivel de legislaţie, în locul unor concentraţii generale 
admisibile de metal, pare a fi mai potrivită utilizarea unor concentraţii adecvate unor 
anumitor tipuri de ecosisteme, care să ţină seama de factorii chimici şi biologici specifici 
ecosistemului respectiv (Dobbs şi colab., 1994). Pe de altă parte această viziune nu ţine 
seama de relaţiile dintre ecosisteme, de exportul de poluant sub diferite forme către un 
ecosistem mai vulnerabil. Ca urmare concentraţiile admisibile la nivelul unei categorii de 
ecosisteme ar trebui să ţină seama de particularităţile funcţionale ale sistemelor ecologice 
superioare. 

2. Monitorizarea pentru elucidarea circuitelor biogeochimice ale unui compus. Face apel la 
indicatori fizici şi chimici. 

3. Monitorizarea în vederea stabilirii faptului dacă a avut loc sau nu afectarea unei afectarea 
unei specii mai sensibile sau care reprezintă un bun. Se utilizează indicatori la nivel 
individual şi populaţional). Se ignoră posibila afectare a serviciilor ecosistemului. 

4. Monitorizarea pentru a urmări bogăţia şi/sau diversitatea specifică. Face apel la indicatori 
ecologici structurali şi la indicatori chimici. Dezavantajul acestui tip de monitorizare este 
faptul că sesizează deteriorarea doar după ce aceasta se află într-un stadiu avansat. 

5. Monitorizarea pentru a determina starea în care se află ecosistemul dpdv funcţional şi al 
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stabilităţii. Ţine seamă în mod expres de serviciile ecosistemelor monitorizate. Utilizează 
indicatori ecologici şi chimici/ fizici. Deşi autorul nu menţionează, acest tip prezintă acelaşi 
dezavantaj ca tipul precedent. Dezavantajul nu poate fi depăşit decât prin utilizarea unor 
indicatori anticipativi. Indicatori de acest tip la nivel molecular par (pe baze literaturii 
obţinute) a fi fost practic neutilizaţi în programele de monitorizare, iar specii raportate ca 
extrem de sensibile la un metal particular nu am identificat pe baza literaturii. 

6. Monitorizarea pentru a asigura utilizarea pe termen lung a ecosistemului. Se află într-un 
stadiu incipient din punct de vedere conceptual. Indicatori utilizabili ar putea fi rezilienţa 
(abilitatea de a reveni la echilibru după perturbare) şi rezistenţa (gradul în care o variabilă 
dată se schimbă la perturbare) 

7. Monitorizarea compatibilităţii cu alte ecosisteme din sistemul ecologic superior. Autorul o 
menţionează, dar este mai degrabă o direcţie de dezvoltare a programelor de monitorizare. 

 
  1.3.2. Teste şi modele ecotoxicologice 
 
O evaluare de risc depinde de cel puţin două modele predictive (Cairns şi Niederlehner, 1995), 
unul cu privire la ‘soarta chimică’ (eng. „chemical fate”, procesele biogeochimice), al doilea cu 
privire la efectele biologice (incluzând aici şi pe cele ecologice). O evaluare de risc poate fi 
făcută fie la apariţia unui nou compus toxic, fie atunci când există o contaminare cronică şi 
cumulativă a unui ecosistem, în scopul de a vedea care sunt limitele de absorbţie ale acestuia, 
limite dincolo de care are loc o afectarea a bunurilor şi serviciilor furnizate de ecosistem. 
 
În cazul metalelor grele din ecosistemele de interes pentru acest program, după stabilirea 
distribuţiei lor la  nivelul compartimentelor va exista informaţia necesară pentru stabilirea 
detaliilor unor experimente în măsură să releve impactul metalelor grele considerate asupra unor 
aspecte structurale şi funcţionale ale ecosistemelor respective. 
 
 Teste ecotoxicologice 
 
Ramade (1992) prezintă principalele tipuri de experimente de ecotoxicologie: experimente de 
laborator (pe care autorul le consideră de domeniul ‘toxicologiei mediului’) şi experimente în 
mediu natural (experimente de ecotoxicologie propriu-zise, în viziunea autorului). În ordinea 
creşterii gradului de reprezentativitate şi complexitate, dar al scăderii simplităţii de execuţie şi al 
reproductibilităţii, pot fi identificate următoarele tipuri de experimente: 
1. Teste de toxicitate mono- şi plurispecifice (de laborator). 
2. Lanţuri trofice experimentale (de laborator). 
3. Microcosmuri (de laborator). 
4. Mezocosmuri (sistem artificial la scară mare) 
5. Teste pe fragmente de ecosisteme (‘enclosures’) 
6. Teste pe ecosisteme întregi 
 
Pentru predicţia la nivelul unei categorii particulare şi precis situate de ecosisteme e 
recomandabilă utilizarea ultimilor două categorii de experimente. Pentru predicţia cu privire la 
comportamentul unui compus nou se utilizează experimente de complexitate crescândă, 
avansându-se la un experiment mai complex în funcţie de rezultatele obţinute la precedentul 
nivel. 
 
Literatura existentă furnizează informaţii în primul rând asupra experimentelor de laborator. O 
parte din acest tip de informaţie poate fi util şi pentru conceperea unor experimente de teren. 
 
Multe din testele enzimatice şi de creştere bacteriană carte au fost dezvoltate pentru monitoringul 
şi screeningul compuşilor toxici sunt trecuţi în revistă de Kilroy şi Gray (1995). Multe din ele 
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sunt rapide, relativ ieftine şi reproductibile, deci utilizabile pentru determinări de rutină. 
Microorganismele sunt potrivite pentru utilizarea în teste de toxicitate, deoarece sunt ieftin de 
cultivat, cresc rapid şi, de obicei, dau rezultate reproductibile. Numeroase detalii cu privire la 
testarea microorganisemlor pot fi găsite în acest articol de sinteză. 
 
Teste microbiene particulare au fost utilizate pentru stabilirea genotoxicităţii metalelor grele. 
Codina şi colab. (1995) compară sensibilitatea a trei astfel de teste. Datele obţinute pot fi folosite 
ca reper pentru o primă estimare a unui efect mutagen al metalelor asupra microoganismelor la 
nivelul solului sau sedimentului ecosistemelor în studiu. 
 
Efectele toxinelor asupra animalelor acvatice au fost determinate folosind ca indicatori 
mortalitatea, rata de reproducere, imobilitatea, decolorarea corpului sau pierderea echilibrului. 
Testele de toxicitate acută au folosit în general peşti şi macronevertebrate, stadiile tinere 
bucurându-se de o atenţie de o atenţie specială ca urmare a vulnerabilităţii ridicate (Hutchinson 
şi colab., 1994). Teste de toxicitate acută (cu durata standard de 48 ore)  au relevat că cele mai 
sensibile la metale par a fi crustaceii, pe când organismele bentonice au fost identificate ca cele 
mai sensibile la toxicitate cronică (Furmanska, 1979). 
 
Toussaint şi colab. (1995) fac un studiu comparativ între teste deja consacrate şi teste nou 
propuse (de către diferiţi autori). O parte dintre testele noi, mai ieftine şi mai rapide, au avut 
sensibilităţi similare cu testele standard şi sunt recomandate a fi utilizate ca o baterie în vederea 
unui screening preliminar al toxicităţii. 
 
Astfel de teste au fost folosite pentru evaluare toxicităţii unor efluenţi sau a unor compuşi noi, 
însă ar putea fi folosite şi pentru estimarea toxicităţii unor compartimente abiotice ecosistemice. 
O idee interesantă, de exemplu,  este aceea de a compara determinările de contaminare ale 
sedimenteor cu rezultatele unei baterii de teste de toxicitate standard în care s-au folosit extracte 
din acele sedimente (Santiago şi colab., 1994). 
 
Anumite sisteme de detoxifiere (ex. oxigenaze cu funcţie mixtă, esteraze) pot fi activate la 
contactul organismului cu substanţa străină, şi în principiu şi acestea ar putea fi indicatori ai 
expunerii. Date cu privire la impactul metalelor grele asupra activităţii esterazice a unor specii de 
rotiferi sunt furnizate de  Moffat şi Terry (1995). Se concluzionează că activitatea esterazică este 
un indicator util pentru un test de toxicitate rapid, comparabil ca sensibilitate cu testul de 
letalitate de 24 de ore. 
 
Relevanţa unor teste în condiţii absolut artificiale este discutabilă, îndeosebi pentru organismele 
superioare. În toate vertebratele examinate până acum a fost identificat răspuns hormonal la 
condiţii de stress, asociat cu efecte adverse asupra creşterii, reproducerii, imunocompetenţei şi, 
cel puţin uneori, asupra capacităţii de a tampona contaminanţii organici şi anorganici. Pottinger 
şi Calder, (1995) au dovedit reducerea toxicităţii unor compuşi în condiţiile în care specia de 
păstrăv testată a fost manipulată cu minim posibil de perturbare, şi au subliniat pericolul ca multe 
din datele obţinute până acum să fie atipice. Relaţia stress - vulnerabilitate nu este însă 
obligatoriu una de implicaţie, autorii subliniind necesitatea unor studii suplimentare pentru a o 
elucida. 
 
Unul din aspectele controversate este utilizare celor mai sensibile specii la testarea 
monospecifică. Pe de o parte se ridică problema corectitudinii alegerii unei anumite specii ori a 
indicatorilor de toxicitate, care pot conduce la o subprotejare a ecosistemului, pe de altă parte cea 
a neimportanţei acestei specii în economia ecosistemului sau a posibilei redundanţe la nivelul 
locului pe care îl ocupă, care pot conduce la o supraprotecţie a ecosistemului (Cairns, 1986a). 
Weis (1985) consideră însă că răspunsurile ecosistemelor pot fi atribuite unor alterări fiziologice 
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şi biochimice la nivel individual, care pot fi detectate înainte ca răspunsuri observabile să apară 
al nivel ecosistemic.  
 
Deşi viziunea lui Weis este reducţionistă, ea pune în evidenţă faptul că, în măsura în care o 
specie importantă pentru funcţionarea ecosistemului este afectată subletal, această afectare ar 
putea fi evidenţiată doar prin studiu la nivel individual, efectul la nivel ecosistemic neputând fi 
decelat datorită multitudinii de alţi factori ce controlează aspectele funcţionale ale ecosistemelor. 
O astfel de investigare la nivel individual ar trebui făcută nu însă în laborator, ci pe ecosisteme 
(sau fragmente de ecosisteme) reale, şi ar trebuie să reflecte cât mai bine heterogenitatea 
populaţiei respective. O altă observaţie, legată de opinia lui Cairns, ar fi: există într-adevăr riscul 
unei supraprotecţii a ecosistemelor? 
 
Forbes şi colab. (1995) ia în discuţie variabilitatea intrapopulaţională în răspunsul subletal la 
populaţii de gasteropode şi ajunge la concluzia că variaţia non-genetică a fost mai importantă ca 
cea genetică în variaţia totală fenotipică a ratei de creştere. Ca urmare premiza frecvent aplicată 
în testele de toxicitate, că uniformitatea trăsăturilor fenotipice (răspunsul la toxic) e strâns 
cuplată de uniformitatea genetică, e pusă în discuţie. 
 
Deşi teste multispecifice de toxicitate incluzând micro- şi mezocosmuri nu sunt frecvent 
utilizate, ele furnizează informaţii care nu sunt generate de testele monospecifice (Cairns, 
1986a). Cairns (1995) pune rezistenţa la utilizarea testelor mai complexe pe seama faptului că 
existe deja interese comercial şi profesionale în utilizarea lor. 
 
Concentraţiile utilizate în mezocosmuri, ca şi pentru testele monospecifice, sunt în general 
selectate astfel încât să furnizeze informaţii cu privire la cea mai ridicată concentraţie care nu 
determină efecte adverse (the no observed effect concentration, NOEC), cea mai joasă 
concentraţie ce determină modificări (the lowest observed effect concentration, LOEC), timpul 
de eliminare a compusului şi panta relaţiei doză/răspuns pentru mezocosmul dat, ceea ce diferă 
fiind tipul de variabilă urmărită. Informaţia necesară pentru stabilirea concentraţiilor de testare se 
bazează pe estimarea concentraţiei din mediu (estimated environmental concentration, EEC) şi 
pe teste de toxicitate monospecifice. La rândul lor, concentraţiile de efect pentru mezocosmuri 
pot fi o bază de selectare a concentraţiilor pentru experimente la scară mai mare, pe fragmente de 
ecosisteme naturale (Stay şi Jarvinen, 1995). Un excelent studiu pe mezocosm este prezentat de 
Baturo şi colab. (1995). Se relevă faptul că toxicele cu impact la nivel sistemului nervos şi 
hormonal au concentraţii de efect mai joase. Un alt experiment recent pe mezocosm a fost 
montat de Horne şi Baturo (1995) mimând bălţi temporare şi urmărind impactul simultan 
almetalelor grele, pH-ului şi DOC asupra amfibienilor, ţânţarilor şi algelor. 
 
În ce priveşte indicatorii de toxicitate la nivel ecosistemic, utilizabili şi în fragmente de 
ecosisteme (‘enclosures’), Cairns şi Niederlehner (1993) menţionează că cel mai sensibil pare a 
fi compoziţia specifică şi bogăţia specifică. Indicatorii funcţionali ar avea raportul 
semnal/zgomot mult mai mare decât cei structurali, în timp ce o metodă de îmbunătăţire a 
modelelor predicitive este alegerea unor indicatori cu un raport semnal/zgomot cât mai mic. 
 
Cairns (1986b) subliniază necesitatea validării modelelor elaborate pe baza testelor de laborator 
şi propune etape de validare diferite în funcţie de tipul de test de la care se pleacă (test pe o 
specie străină ecosistemului de interes, test pe o specie indigenă, test pe microcosm sau 
mezocosm simulând caracteristicile ecosistemului respectiv). Ideea este de a demonstra (valida 
faptul că) că nivelurile de protecţie deduse din testele de laborator se pot aplica la niveluri 
biologice de organizare superioare celui pentru care a fost dedus, eventual de a amenda aceste 
niveluri de protecţie. Curbele doză răspuns din sistemele predicticve trebuie comparate cu cele 
din sistemele naturale. 
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De asemenea importantă la o validare este estimarea marjei de eroare cu care e asociată predicţia 
(Cairns şi Niederlehner, 1995), care alături de domeniul de extrapolabilitate trebuie comunicată 
factorilor de decizie. Problema extrapolării rezultatelor testelor ecotoxicologice în vederea 
stabilirii unor concentraţii admisibile este discutată în detaliu de Smith şi Cairns (1993). 
 
În fine, o altă observaţie importantă este că eficienţa metodei de testare trebuie judecată nu doar 
prin costurile de testare, ci şi prin prisma celor asociate luării unor decizii cu informaţia obţinută 
(Cairns şi Niederlehner, 1995) 
 
 Modele ecotoxicologice la nivel ecosistemic 
 
Multe metale au fost considerate ca potenţial toxice pentru ecosisteme acvatice şi de zonă 
umedă, dar în puţine cazuri aceste presupuneri au fost solid documentate la nivelul unor 
ecosisteme reale. Există puţine modele de sensibilitate efect-doză la nivelul ecosistemelor pentru 
poluanţi stabili (metale sau compuşi organohalogenaţi). Ca urmare este încă mult loc pentru 
speculaţie, mai ales acolo unde contaminanţii sunt numeroşi şi pot apărea comportamentte 
sinergice sau antagoniste.  
 
Faptul că se înregistrează concentraţii mari de contaminant în ecosisteme nu este de interes 
managerial atât timp cât efecte măsurabile nu sunt cauzate. Esenţial din această perspectivă este 
să fie utilizaţi indicatorii adecvaţi (a se vedea subcapitolul anterior), identificarea lor şi 
dezvoltarea unor tehnici standardizate de determinare apărând a fi, pe baza literaturii consultate, 
o direcţie prioritară de cercetare în momentul de faţă. 
 
Dezvoltarea modelelor predictive la nivel ecosistemic a început de la sfârşitul anilor ‘60 şi s-au 
referit la efectul nutrienţilor. Ca urmare modelele cu privire la impactul nutrienţilor sunt cele mai 
dezvoltate la ora actuală. Această abordare a jucat un rol important în managementul lacurilor, 
dar a penetrat foarte puţin în ecologia marină sau terestră. 
 
Potrivit lui Hakanson (1994), există două tipuri de modele: modele de tip tradiţional, ‘dinamice’ 
care reflectă intrările, distribuţia pe compartimente, ratele de transfer şi ieşirile, descriind în 
detaliu circuitul biogechimic local al compusului respectiv (notat pe scurt de aici înainte CBL), şi 
modelele ecometrice, statistice, empirice, de tip efect /doză (notat ED), care arată dependenţa 
între o anumită variabilă ecologică de ineres (indicator) şi încărcătura de poluant la nivel 
ecositemic, eventual luând în considerare şi anumite variabile de sensibilitate a ecosistemului. 
Atunci când variabila ecologică este o concentraţie la nivelul unui compartiment, există o 
suprapunere între scopurile celor două tipuri de modele. 
 
Cei care au dezvoltat modelele de tip CBL au întâmpinat cu scepticism apariţia modelelor ED, 
considerându-le “simple regresii care nu oferă explicaţii cauzale cu privire la procese şi 
mecanisme, instrumente utilitare iar nu rezultate ştiinţifice”. Autorul citat consideră, şi pe bună 
dreptate, că cele două tipuri de modele sunt complementare. Pentru a fi utilizate în practică 
modelel CBL ar trebui să ofere informaţii cu privire la ratele de transfer între compartimente, ori 
acestea sunt dificil de stabilit. Modelele de tip ED sunt mult mai utile în asistarea actelor de 
decizie în managementul tipurilor de ecosisteme pentru care au fost dezvoltate, utilitatea 
modelelor de tip CBL (dincolo de cea în dezvoltarea cunoaşterii) venind din faptul că furnizează 
informaţii necesare selectării corecte a variabilelor de la anailza cărora se va pleca în construcţia 
modelului ED. 
 
Un model mixt poate fi utilizat atunci când variabila ecologică de interes este concentraţia 
poluantului la nivelul unui anumit compartment (spre exemplu, Hg în Esox lucius). O astfel de 



Analiza critică a cunoaşterii 

 

52

situaţie apare când prin lege este interzisă utilizarea unui bun cu o contaminare mai mare de o 
valoare dată. Ideea este de a simplifica la maxim modelul homomorf, până la a păstra doar 
compartimentul de interes şi câteva direct conexate cu acesta, concentraţia de poluant la nivelul 
acestora din urmă fiind pusă în relaţie cu factorii de control abiotici printr-un model de tip ED.  
 
Problema este mult mai dificilă când este vorba de a detecta, descrie şi prezice de o manieră 
satisfăcătoare efecte ale compuşilor toxici la nivel structurii şi mai ales funcţionării 
ecosistemelor. Sunt necesari trei tipuri de parametrii pentru construirea unui model al efectelor 
substanţelor toxice: parametri de imput şi distribuţie, parametrii de control a soartei acestor 
substanţe şi parametrii de efect ecologic.  
 
Cu titlu de exemplu, iată ce  procese au fost luate în considerare de Hakanson (1994) pentru a 
modela printr-un model mixt acumularea de metale în Esox lucius: 

• intrările. Depuneri uscate sau umede, intrări longitudinale 
• distribuţia între faza dizolvată şi particulată, ca depinzând de: 1 metal, 2 grupul de 

variabile pH, duritate, conductivitate, alcalinitate 3 COD şi calitatea lui 4 calitatea 
materiei particulate (organică, minerală, tip de mineral). Eventual, un submodel cu privire 
la coeficientul de partiţie poate fi elaborat. 

• ieşirile. Guvernate de timpul de retenţie al apei, rata de sedimentare (care guvernează şi 
rata de transport în sedimentul pasiv) 

• preluarea de către fitoplancton, influenţată de către pH, Ptotal, COD, caracteristici 
morfometrice ale lacului. Un submodel ED poate fi dezvoltat pentru a exprima această 
dependenţă. Pentru biomasa fitoplanctonului există deja modele satisfăcătoare ce pot fi 
utilizate 

• preluare de către compartimentul ‘pradă’ (faună bentonică, zooplancton, peşti mici), 
controlată de ‘rata de acumulare bentală’ şi rate de amplificare. Eventual pentru peşti se 
poate include o rată de preluare direct din apă 

• preluarea de către organismul ţintă, controlată de rata de transfer de la pradă la prădător. 
Eventual se poate complica modelul cu distribuţia pe organe 

 
Alegerea variabilelor ecologice pentru ecosistemul care interesează este primul şi cel mai 
important pas. Depinde de scopul urmărit prin construirea modelului şi determină , alături de 
particularităţile contaminantului, stabilirea ulterioară a celorlalte variabile. Această stabilire se 
face pe baza importanţei lor în controlul variabilei efect determinată prin tehnici de analiza a 
sensibilităţii parametrilor (Hamby, 1994, 1995) 
 
Incertitudinea variabilelor incluse se propagă şi determină incertitudinea modelului (Hamby, 
1994). Modelul predictiv trebuie să aibă dimensiunea minimă necesară, în scopul de a 
minimaliza gradul său de incertitudine şi a-l face mai simplu de validat şi aplicat (Hakanson, 
1995). Folosirea a mai mult de şase compartimente (variabile dependente) creşte considerabil 
gradul de incertitudine al modelului, crescând tot mai puţin informaţia adăugată; acest număr nu 
ar trebui depăşit decât dacă este absolut necesar (acelaşi autor). Modelele mari sunt mai degrabă 
prescriptive decât predictive. 
 
Ca şi pentru celelalte modele ecotoxicologice, trebuie transmis alături model gradul de 
incertitudine şi caracteristicile ecosistemelor pentru care e aplicabil. 
 

1.3.3 Distribuţia şi efectele metalelor la nivelul plantelor din zonele umede. Utilizarea lor 
ca indicatori. 

 
Modalitatea de analiză a informaţiei separat pe ciclare şi efecte este una relativ artificială, dat 
fiind că ciclarea şi efectele compuşilor toxici stabili se manifestă practic simultan. De asemenea, 
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echilibrele de repartiţie între compartimentele biotice şi abiotice ale ecosistemului depind de 
biodisponibilitatea şi capacitatea de acumulare şi amplificare a substanţelor respective. S-a optat 
pentru acest mod de prezentare din nevoia de a ordona informaţia nesistematică avută la 
dispoziţie şi cu scopul de a putea trage concluzii clare cu privire la lacunele existente în baza de 
cunoştinţe. 
 
Un set de articole primit de la Centrul pentru Plante Acvatice al Universităţii din Florida 
permite şi o altă manieră de abordare: urmărirea distribuţiei şi efectelor asupra unui singur 
compartiment biologic, de la nivel individual până la nivel ecosistemic, cu evidenţierea utilităţii 
acestui compartiment în monitorizare şi modelarea ecotoxicologică. 
 
Au fost alese plantele acvatice datorită rolului lor foarte important în cicuitele biogeochimice ale 
ale zonelor umede şi datorită existenţei unui centru de informare cu privire la ele. Dintre 
populaţiile ecosistemelor de zonă umedă, cele mai frecvent investigate sunt macrofitele (ex. 
Bubicz şi colab., 1982, Mortimer, 1985, Albers şi Camardese, 1993). 
 

Disponibilitate metalelor grele pentru plantele acvatice depinde de următorii factori (Guilizzoni, 
1990, Wenzel şi colab., 1991): 
• pH. Majoritate metalelor în urme sunt mai disponibil la pH coborât, sub 5 
• Concentraţia de nutrienţi. Condiţiile reducătoare locale asociate eutrofizării disponibilizează 

metalelor din sedimente/soluri inundate.  
• DOM. Concentraţii mari de DOM favorizează trecerea metalelor în masa apei, transfer 

controlat şi de calitatea DOM 
• Potenţialul redox. Interfaţă sediment/apă anoxică determină eliberarea de metale (Cu, Zn, 

Cd) 
• Compoziţia sedimentului. Prezenţa Fe, Mn şi agenţilor organici complexanţi pot diminua 

biodisponibilitatea metalelor 
• Salinitatea. Importantă pentru zonele umede adiacente mării, corelată invers cu 

biodisponibilitatea metalelor toxice. 
• Lumina. Măreşte toxicitatea la alge, ipotetic şi la polante. Nu e clar dacă este vorba de o 

creştere a biodisponibilităţii metalului sau o creştere a vulnerabilităţii organismului. 
• Activitatea microbiană. În general creşte eliberarea de metale şi e responsabilă de procesele 

de metilare. 
• Resuspendarea. Orice factor fizic sau biologic, natural sau artificial, care determină 

resuspendarea sedimentelor poate mobiliza metalele. 
• Poluanţi organici. Erbicidele organice şi detergenţii măresc solubilitate metalelor. 
 

Metalele disponibile vor putea fi preluate de plante. Mecanismul de preluare depinde de forma 
chimică, de caracterul esenţial sau nu al metalului, de tipul de plantă, inclusiv forma în care se 
găseşte planta la momentul preluării (emersă, plutitoare cu rădăcină sau fără, submersă cu 
rădăcină sau fără). Lemna, Eichornia, Pistia (plutitoare libere)  preiau metalele prin frunze şi 
rădăcini, Ceratophyllum (liber submers) preia prin frunze, Myriophyllum, Potamogeton, 
Valisneria (submerse cu rădăcină bine dezvoltată) preia în special prin rădăcină, dar la 
concentraţii mari în apă şi prin frunze. Metalele esenţial pot fi preluate preferenţial de către 
rădăcină. 
 

Formele hidrofobe (metilate) ale metalelor vor preluate mai uşor de speciile cu un conţinut 
lipidic mai ridicat (Nymphaea alba,  la nivelul stemului şi rădăcinii) 
 
Caracteristicile anatomice şi morfologice (ex., raportul suprafaţă/volum grosimea cuticulei) şi 
caracteristicile fiziologice (rată de creştere) influenţează preluarea de metale. În ţesuturile 
senescente creşte suprafaţa expusă şi numărul de situri de legare pentru Pb şi Cu (Guilizzoni, 
1990).  
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Mecanismele de preluare au fost studiate experimental. Dovezi indirecte vin din corelaţiile 
pozitive sau negative găsite între concentraţiile din plante şi cele de biotop. Absenţa unor asfel 
de corelaţii unor concentraţii prea reduse de metale (deci erori mari de determinare). 
 
Viteza de preluare depinde de metal, concentraţia şi speciaţia lui, stabilitatea complecşilor 
ligand-metal, tipul de plantă, grosimea cuticulei, mecanismul de absorbţie. 
 
La Phragmites australis Cu, Pb şi Cd se acumulează mai ales în rădăcini, în timp ce Zn şi în 
rădăcini şi în stem. La expuneri mari are loc un transfer către stem şi rizom pentru toate cele 
patru metale (Schierup şi Larsen, 1981). Expunerea Ceratophyllum demersum la concentraţii 
mici de Cd poate determina o acumulare, în timp ce expunerea la concentraţii mai mari pot 
determina o stopare a acumulării după scurt timp de la începerea expunerii (Ornes şi Sajwan, 
1993). Zn ionic a fost preluat mai eficient de Typha latifolia decât Zn complexat cu EDTA, dar 
acesta a fost transferat mai eficient către frunze (Blake şi colab., 1987). 
 
Ratele de preluare pentru plante submerse şi plutitoare par a fi în general destul de lente(sub 1 
μg/gww/zi), cel puţin pentru Cu, Ni, Pb, Zn şi Cr preluate de Potamogeton, Poligonum, 
Nymphoides şi Trapa (Gommes şi Muntau, 1981b, citaţi de Guilizzoni, 1990). La începutul 
perioadei de creştere plantele preiau mai rapid metalele, cu excepţia Cr. 
 
Odată elementul preluat el va fi translocat şi acumulat în diferite părţi ale plantei. La plantele 
emerse sau plutitoare cu rădăcină va exista un transport al metalelor de la rădăcină. Transportul 
invers e de asemenea posibil, pentru speciile care absorb intens din masa apei (submerse cu 
rădăcini). Zona de stocare pare a fi cea radiculară pentru planta matura sau senescentă şi cea 
apicală pentru planta tânără. 
 
Din studiile publicate nu reiese o corelaţie clară între dinamica metalelor în apă sau sediment şi 
în plante, posibil datorită programului de prelevare neadecvat. La modul ideal, acesta ar trebui să 
includă sedimentul (apă interstiţială şi fracţii de extracţie), apa (fracţii de materii particulate, 
coloidale şi dizolvate) şi plante (pe ţesuturi unde e cazul), cu o frecvenţă de prelevare adecvată 
dinamicii parametrilor de control al biodisponibilităţii şi adecvată ciclului de viaţă al plantei. 
Normalizarea concentraţiei de Cu din apa interstiţială în raport cu cea de Fe a îmbunătăţit 
indicele de corelaţie al acesteia cu concentraţia de Cu din rizomul de Nuphar variegatum 
(Campbell şi colab., 1985). 
 

Pe scurt, prezenţa metalelor în plantele acvatice e determinată de: 
• biodisponibilitatea metalelor 
• particularităţile structurale şi fiziologice fenotipice ale plantei 
• ciclul de viaţă al speciei respective. 
 

La nivel ecosistemic plantele acvatice pot constitui rezervoare temporare de metale. 
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Miryophyllum verticilatum, Elodea 
Canadensis şi Litorella uniflora au fost raprtate ca acumulatori de metale grele. Trapa natans 
este un acumulator de Mn şi Fe (până la 1g/dw). Stocarea în plantele multianuale e mai mare în 
sezonul rece, scăzând rapid în sezonul de creştere. Stocarea metalelor cu masă atomică mare  
(Hg, Pb) pare a fi mai eficientă ca cea a metalelor cu masă atomică mai mică (Cd, Ni). 
 
Acele specii care acumulează metale reprezintă importante verigi în transferul lor de-a lungul 
lanţului trofic şi studii cu privire la utilizarea lor de către animalele acvatice ar trebui făcute 
(Ornes şi Sajwan, 1993). Macrofitele submerse s-au găsit printre cele mai active compartimente 
din unele lacuri al Deltei Dunării în preluarea metalelor grele din masa apei (Vădineanu, 1990). 
 
Puţine date există cu privire la conţinutul de metale din plantele acvatice ale ecosistemelor luncii 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

55

sau deltei Dunării. Singurele identificate sunt o dinamică sezonieră a Hg, Pb, Zn şi Cu pentru 
Typha şi Phragmites din Delta Chiliei publicată de Kavetsky et al (1984) şi datate cu privire la 
macrofite submerse din lacuri ale Deltei Dunării (Muhammad, teză de doctorat, 1987, 
valorificate şi în câteva articole). Din aceeaşi regiune geografică, un articol cu privire la metale 
în macrofite submerse din lacul Balaton e publicat de Kovacs şi colab. (1984). Concentraţii de 
metale în specii caracteristice zonelor umede din lunca Dunării pot fi găsite în: Mathis şi Kevern 
(1975) , Mudroch şi Capobianco (1978), Mudroch (1981), Bubicz şi colab. (1982), Kraus (1987), 
Crowder şi colab. (1989), Hendriks şi colab. (1995). 
 
Dar plantele nu sunt decât un rezervor pe termen scurt de metale, ca şi de nutrienţi (exceptând pe 
cele lemnoase). Procesele de descompunere duc la eliberarea mai rapidă sau mai lentă a 
metalelor, funcţie de metal, de specie, ţesut şi de caracteristicile ecosistemului. Frunzele de 
Phragmites se descompun de 3-7 ori mai repede ca stemul, ambele descompunându-se mai rapid 
(dar îndeosebi stemul) în zona litorală a lacurilor cu starea trofică mai avansată (Larsen şi 
Schierup, 1981). 
 

O parte din acest rezervor poate fi exportat în cazul fluviilor mari, devenind sursă de hrană şi 
contaminare pentru fitofagii din aval, fenomen important atunci când plantele provin dintr-o 
regiune mai puternic afectată de poluare (Manny şi colab., 1991). 2796 kg de metale toxice au 
fost transportate în acest mod în lacul Erie în 1985. Stewart şi colab. (1992) raportează reducerea 
ratei de creşterea a melcilor hrăniţi cu Potamogeton foliosus contaminat exportat. Ecosistemul 
acvatic a fost afectat direct pe o lungime de 1.4 km în avalul sursei de export. 
 

Prin componenta vegetală zonele umede pot avea un rol important în retenţia de nutrienţi şi 
metale grele. Fenomenul poate avea sau nu loc în funcţie de metal şi sezon. Simpson şi colab. 
(1983) studiază  o zonă umedă particulară şi constată: N a fost importat în sezonul de creştere şi 
exportat după acesta, TRP (fosforul reactiv total) a fost mereu importat, P total a fost importat şi 
exportat aparent fără o regulă, Cd a fost exportat continuu, Cu, Zn şi Ni au fost importate 
aproape continuu, fiind stocate intens în vegetaţie, Pb a fost importat la sfârşitul sezonului de 
creştere, după căderea macrofitelor, litiera având un rol important în retenţie. Zonele umede pot 
considerate cel puţin rezervoare de metale, de toxice în general. Ele pot absorbi picuri de 
nutrienţi şi toxine în condiţii naturale, dar la inputuri anormal de mari îşi pot pierde capacităţile 
asimilative şi în plus alte servicii furnizate de ele pot suferi (Kraus, 1987). 
 
Cu această observaţie am intrat practic în a doua parte a capitolului, de impact la nivelul 
vegetaţiei zonelor umede şi asupra ecosistemelor în a căror structură intră. 
 
Până în momentul de faţă accentul s-a pus pe schimbări la nivel individual, studiile care să ia în 
considerare variaţii la nivel populaţional sau al comunităţilor fiind foarte rare. Investigaţiile au 
fost de două tipuri: încercări de a corela fluctuaţii în creşterea plantelor cu variaţii ale 
chimismului apei şi lucru cu culturi axenice pentru a stabili exact necesarul de nutrienţi şi 
potenţialii inhibitori. 
 
La 5-10 ppm Cu (raportat la masa uscată) s-a raportat o inhibare a fotosintezei lui Potamogeton 
perfoliatus de 23%. Începând de la 50μg/l Cr reduce fotosinteza lui Myriophyllum spicatum 
(Guilizzoni, 1990). Rădăcinile lui M. spicatum sunt mai sensibile ca tulpinile, dezvoltarea lor 
fiind inhibată cu 50% la 0.25 ppm Cu2+, 3.4 ppm Hg2+, 21.6 ppm Zn2+, 363 ppm Pb2+ . 
 
Zn>Cu>Pb, în acord cu fracţia lor disponibilă din sediment, au redus creşterea biomase lui 
Potamogeton perfoliatus şi P. pectinatus. Adăugarea de Cu a redus fracţia disponibilă de Zn din 
sediment, crescând preluarea de Zn de către plante, invers pentru Cu la adăugarea de Zn. P. 
Pectinatus a acumulat de două ori mai mult Cu ca P. perfoliatus, în timp ce Pb s-a acumulat mai 
mult în P. perfoliatus (Greger şi Kautsky, 1991). 
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Hg, Pb, Cd şi Cu au afectat în mod diferit metabolismul glicolatului a trei specii testate 
(Potamogeton pectinatus, Vallisneria spiralis şi Hydrilla verticilata). El a fost stimulat în 
Potamogeton, inhibat în Hidrilla şi intermediar afectat la Vallisneria (Jana şi Choudhuri, 1981). 
H2O2 rezultată din activitate glicolat oxidazei, alături de reducerea activităţii catalazei, poate fi 
responsabilă de senescenţa mai rapidă a Potamogeton. Efectul sinergic al aceloraşi metale e mai 
intens ca al metalelor separate şi se manifestă prin descreşterea clorofilei, DNA, RNA, greutăţii 
uscate şi creşterea AA liberi, permeabilităţii ţesuturilor, a activităţii proteazice şi Rnazice şi a 
raportului acivităţii fosfatază acidă/alcalină peste valorile control (Jana şi Choudhuri, 1983). 
 
Răspunsul plantelor aflate în mediul natural este totuşi de aşteptat să fie diferit. Cercetări în teren 
cu privire la astfel de efecte nu par a fi fost făcute. 
 
Datele de fitotoxicitate cu privire la plantele acvatice dulcicole (PAD) au avut un rol minor până 
acum în luarea deciziilor cu privire la riscul potenţial al unor contaminanţi (Lewis, 1994). 
Numeroase grupe au fost utilizate: alge de diferite tipuri, macrofite (planta întreagă sau doar 
seminţele). Câteva metode au fost standardizate pentru microalge. Majoritate informaţiilor cu 
privire la fitotoxicitatea asupra PAD provin de la studii pe câteva alge verzi, ceea ce rdică 
probleme cu privire la extrapolarea lor, dată fiind marea variabilitate interspecifică. Plantele 
vasculare, îndeosebi cele ancorate în sediment, au fost utilizate mai puţin frecvent decât algele ca 
specii test. Dar, subliniază autorul,  interesele cu privire la protejarea zonelor umede şi faptul că 
sedimentul este principalul compartiment de stocare a poluanţilor în astfel de ecosisteme va 
conduce la creşterea utiizării macrofitelor ancorate în testele de toxicitate. Sunt trecute în revistă 
condiţii experimentale pentru alge şi macrofite, specii şi indicatori de toxicitate utilizaţi, metode 
de prezentare a datelor.  
 
Un articol complementar cu privire plantele acvatice este cel al Guilizoni (1991), care trece în 
revistă efectele metalelor toxice asupra ‘fiziologiei ecologice’ a macrofitelor submerse, punând 
la dispoziţie date de comparaţie pentru numeroase specii şi metale. O concluzie este că pot exista 
diferenţe de două ordine de mărime între concentraţia ce determină un efect enzimatic vizibil şi 
cea care determină o modificare morfologică. Se recomandă elaborarea unor experimente care să 
investigheze efectul concentraţiilor care există la nivel ecosistemic. 
 
Utilizare plantelor ca indicatori este susţinută parţial de corelaţia slabă între concentraţia din 
plante şi cea din compartimentele abiotice (Albers şi Camardese, 1993, un studiu pe numeroase 
ecosisteme acvatice şi zone umede). Cel puţin însă unele specii, cu capacitate ridicată de 
acumulare, cum are Ceratophyllum demersum pentru Cd, par a fi potrivite pentru utilizarea ca 
indicatori (Ornes şi Sajwan, 1993). 
 

1.3.4 Abordarea holistă 
 
Deşi adesea abordate separat, sectorial, ciclarea substanţelor toxice şi caracterizarea efectelor 
ecotoxicologice pot fi văzute şi ca etape ale unui singur proces de evaluare a căilor de transfer, 
transformărilor şi efectelor substanţelor toxice. 
 
Modelul conceptual şi metodologia pentru o evaluare integrată a efectelor diferitelor clase de 
substanţe chimice şi asistarea  presupune în mod obligatoriu următoarele categorii de date şi 
cunoştinţe, care trebuie să fie produse de subsistemele de generare a datelor şi cunoştinţelor din 
structura sistemului suport de asistare a deciziilor, şi să alimenteze sistemele informaţionale 
specifice (Vădineanu, 1998, 1999): 
1. Modelul structural prin care se idenitifică sistemul sau sistemele ecologice complexe în care 

există sau în care ar urma să pătrundă un compus chimic dat (element din baza de cunoştinţe 
a ecologiei sistemice) 
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2. Structura şi proprietăţile fizico-chimice prin care compuşii dintr-o anumită clasă pot fi 
identificaţi (elemente din baza de cunoştinţe a chimiei), 

3. Nivelul producţiei, destinaţia, modul de depozitare şi procedeele de utilizare (elemente din 
baza de cunoştinţe cu privire la sistemele socio-economice). 

4. Distribuţia compuşilor chimici în compartimentele principale ale unităţilor 
hidrogeomorfologice (sol/litosferă, sedimente, apă) şi troposferă; căile de transport şi nivelul 
de expunere respectiv, accesibilitatea lor sistemului de ciclare; biotransformarea, natura 
compuşilor derivaţi, mecanismele de transfer, bioacumulare şi bioconcentrare (elemente din 
baza de cunoştinţe a biogeochimiei şi ecotoxicologiei), 

5. Toxicitatea letală şi subletală şi efectele la nivel macromolecular şi celular (mutagene şi 
biochimice), la nivel tisular, respectiv cele fiziologice (elemente din baza de cunoştinţe a 
toxicologiei), 

6. Ecotoxicitatea compuşilor primari sau a derivaţilor lor – efectele asupra structurii genetice a 
populaţiilor, complexităţii şi stabilităţii biocenozelor, asupra productivităţii primare şi 
secundare şi calităţii resurselor biologice (elemente din baza de cunoştinţe a ecotoxicologiei) 

7. Principalele canale de transfer a compuşilor sau derivaţilor lor, densitatea fluxurilor şi nivelul 
de expunere a indivizilor şi populaţiilor umane. 

Figurile 5 şi 6 includ elementele acestui mod de abordare integrată. 
 
Dacă detectarea efectelor unui poluant toxic este exclusiv o problemă ştiinţifică, prevenirea şi 
acţiunile întreprinse în scopul reducerii efectelor unui poluant iau în considerare şi factori 
politici, economici, sociali (Forbes & Forbes, 1994). Problema constă în stabilirea măsurii în 
care trebuie să fie implicaţi aceşti factori. Dificultăţile politice, culturale, sociale devin din ce în 
ce mai greu de trecut şi de îndepărtat pe măsură ce se măreşte scara spaţială la care se manifestă 
efectele ecotoxicologice (frecvent se depăşesc graniţele administrative).  De aceea, este necesară 
realizarea de convenţii internaţionale care să faciliteze comunicarea atât în vederea realizării de 
programe de monitorizare, cât şi în cazul producerii de accidente care au implicaţii 
ecotoxicologice şi în acelaşi timp, să impună o oarecare obligativitate din partea fiecăruia de a 
respecta normele şi standardele internaţionale.  
 
Efectuarea controlului periodic în vederea stabilirii gradului de respectare a normelor, precum şi 
elaborarea şi comunicarea  prin intermediul unor rapoarte a gradului în care se aplică măsurile de 
prevenire sau post facto, trebuie realizată într-un limbaj accesibil, care să permită comunicarea 
între părţile implicate. 
 
Normele şi standardele sunt necesare pentru a diminua pe cât posibil, impactul negativ al 
activităţii organizaţiilor, în particular cea legată de producerea şi eliminarea de substanţe toxice 
în compartimentele UHGM şi troposferă, care afectează funcţionarea sistemelor ecologice şi se 
pot răsfrânge asupra stării de sănătate a populaţiei umane. Prin stabilirea acestor valori se 
urmăreşte intensificarea activităţilor de captare a compuşilor nocivi în vederea minimizării 
volumului acestora, precum şi a toxicităţii unor compuşi prin eliminarea lor din procesul 
productiv, cu alte cuvinte să se poată exercita controlul direct asupra “performanţei ecologice” a 
activităţilor de producere a substanţelor chimice şi un control indirect datorat corelaţiei dintre 
acestea şi distribuţia poluanţilor în componentele capitalului natural. Termenul “performanţă 
ecologică” se referă la capacitatea de încadrare în normele şi standardele stabilite (Negrei, 1999).  
 
Caracterul dual al normelor şi standardelor este dat de faptul că acestea exprimă, pe de o parte, 
interdicţia de a depăşi un anumit nivel al emisiilor, iar, pe de altă parte, autorizarea de a polua 
până la acest nivel fără a suporta costuri pentru pagubele provocate (Negrei, 1997). Mai mult, 
numeroase norme în vigoare reflectă mai degrabă costul decât cunoaşterea ştiinţifică şi iau în 
calcul numai un singur aspect al emisiilor, anume toxicitatea (Nierynck, 1999). 
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I. Precondiţii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 
 
 
V . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 (figura şi legenda după Vădineanu 1998) Structura modelului de abordare integrată şi 
de evaluare a căilor de transfer, a transformărilor şi efectelor toxice potenţiale ale diferitelor 
clase de substanţe chimice. 
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Figura 6 (figura şi legenda după Vădineanu 1998) Instrumente de evaluare a impactului 
substanţelor chimice toxice şi de elaborare a soluţiilor cu risc minim. (Sunt dependente de 
calitatea bazei de cunoştinţe şi date, elaborată şi consolidată continuu după modelul prezentat în 
figura 5). A. Curba doză-efect pentru componentele modulelor trofodinamice din structura 
categoriilor principale de sisteme ecologice. B. Reprezentarea capacităţii de suport şi a 
concentraţiilor tolerabile de către categoriile de sisteme ecologice. Se iau în considerare efectele 
cumulate, la distanţă şi pe termen lung. Estimările se realizează pe baza datelor şi cunoştinţelor 
achiziţionate prin proiectarea şi aplicarea activităţilor specifice etapelor II, IV şi V din modelul 
conceptual prezentat în figura 5. Depăşirea sumei maxime a concentraţiilor ar fi asociată pe 
termen lung cu modificări profunde în structura şi capacitatea productivă a sistemelor ecologice. 
S-ar deteriora calitatea structurii genetice şi a stării de sănătate a populaţiilor umane cu implicaţii 
sociale şi economice greu de gestionat. Este imperios necesar să se dezvolte în limitele 
cunoştinţelor actuale acest instrument/sistem de referinţă pentru toate tipurile de sisteme 
ecologice de la nivelul ţării  
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Figura 6 Continuare. C. Diagrama cadru pentru elaborarea şi verificarea scenariilor privind 
managementul compuşilor chimici toxici. 
 

1.3.5 Aspecte instituţionale 
 
Practica este ca normele de emisie preventivă în ţările sărace să se stabilesc în conformitate cu 
norme din alte ţări, dezvoltate industrial, cu condiţia ca acestea să fie realizabile în plan tehnic, 
iar tehnologia aplicată să fie suportabilă economic. Această ultimă condiţie trebuie să poată fi 
îndeplinită şi în cazul intenţiei scăderii emisiilor. Pentru o economie cu performanţe reduse, 
există restricţii obiective de natură tehnico-materială, financiară şi umană. Referitor la acest 
aspect, se înregistrează limite legate de sistemul informaţional, de sistemul criteriilor de stabilire 
a obiectivelor şi priorităţilor în ceea ce priveşte producerea şi eliberarea de substanţă în 
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compartimente ale UHGM şi troposferă şi de capacitatea scăzută de prognozare a variabilelor 
tehnice şi social-politice, datorită dificultăţilor în cunoaşterea amplitudinii, locului şi momentului 
producerii impactului. 
 
Pentru asigurarea asumării unei responsabilităţi a diferiţilor agenţi poluanţi se urmăreşte: 

 uniformizarea măsurilor de protecţie a mediului (norme şi standarde)  
 încheierea de acorduri privind pragul minim sau intervalul de valori menţionat în norme şi 

standarde de protecţie a mediului 
 asumarea, în cadrul acordurilor, a principiilor economice ale poluării: internalizarea 

externalităţilor, compensarea celor afectaţi de poluare. Internalizarea externaliăţilor se 
realizează cu ajutorul instrumentelor economice care constau în instituirea de taxe,  subvenţii 
şi permise de poluare negociabile. Totuşi nu se prevede în norme obligativitatea 
retehnologizării în vederea reduceri emisiilor de substanţe toxice. Sisteme de mecanisme şi 
instrumente economice pentru internalizarea externalităţilor, cu alte cuvinte, a costurilor 
directe/indirecte pe care le reclamă acţiunile destinate controlului efectelor ecotoxicologice, 
au ca scop final prevenirea scăderii calităţii compartimentelor biotice şi abiotice şi a 
deteriorării stării de sănătate a populaţiei umane. 

 
Costurile pe care le presupune implementarea unei decizii reprezintă unul dintre aspectele cele 
mai dificile din întreg procesul decizional (Forbes & Forbes, 1994). S-au dezvoltat instrumente 
de finanţare care au ca obiectiv alimentarea unor fonduri necesare finanţării măsurilor necesare a 
fi luate fie pentru reducerea volumului produşi secundari (emisii), fie pentru reducerea volumului 
de produse poluante.  
 
Toate organizaţiile implicate în procesul decizional trebuie să acţioneze de comun acord (Negrei, 
1999). Schimbul de informaţie dintre factorii de decizie, subsistemul economic şi populaţie 
(organizaţii familiale) favorizează o mai bună cunoaştere a riscurilor pe care le presupun 
producţia, utilizarea şi eliminarea în compartimente UHGM şi troposferă a diferiţi compuşi 
chimici. 
 
Legislaţia prevede obligaţia de a anunţa iminenţa sau producerea unor eliberări neprevăzute sau a 
accidentelor autorităţilor competente precum şi informarea publicului (Marinescu, 1996). De 
altfel, acest aspect trebuie să ţină nu numai de obligativitatea pe care o impune legea, ci şi de 
principiile (normele) morale, de valorile individuale. Aceasta este valabilă mai ales în cazul unor 
convenţii care stipulează obligativitatea părţilor implicate de a se informa reciproc şi în timp util, 
în eventualitatea producerii unor accidente. 
 
Indiferent de sistemul politic, este necesară informarea cât mai completă a publicului în 
conformitate cu dreptul la informaţie (dreptul de a cere şi de a obţine informaţia), ţinându-se cont 
de măsura în care se poate asigura transparenţa (reprezintă o regulă) şi măsura în care trebuie 
menţinut secretul (reprezintă o excepţie). Informarea este legată de costul informaţiei şi de 
disponibilitatea de a o oferi şi constituie numai un drept formal atunci când guvernul are un rol 
pasiv în fluxul informaţional (adică atunci când acesta furnizează o informaţie numai dacă i se 
cere sau sub presiunea unor evenimente mediatizate, sau a publicului). Informaţia poate fi oferită 
şi de instituţiile de cercetare şi academice naţionale şi internaţionale. Totuşi, este dezirabil ca 
autorităţile să nu rămână pasive şi să furnizeze informaţii de interes general şi atunci când 
acestea nu sunt cerute în mod expres. Aceasta depinde în mare măsură de politica guvernului, 
având în vedere că în anumite situaţii sunt în joc interese ale statului respectiv sau ale companiei 
responsabile. 
 
Implicarea tuturor părţilor afectate de o anumită decizie (figura 7), are în vedere reducerea 
riscului de apariţie a unor erori sau neînţelegeri. Există, totuşi, cazuri în care, din acest motiv, 
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luarea unei decizii poate fi amânată, astfel încât să nu mai fie luată în timp util. Alegerea unei 
soluţii (din pachetul de soluţii alternative elaborat) se face pe baza a 2 principii: cel al 
respingerii, prin care decidenţii trebuie să ţină cont de impactul politicii pe care o promovează şi 
cel al negocierii, aplicat atunci când politicile din diferite domenii nu sunt strict compatibile. 
 
Implicarea publicului ia forma unei interacţiuni dintre acesta şi factorii de decizie, putând 
constitui un eventual suport social puternic pentru implementarea deciziei. Din păcate, de multe 
ori s-a urmărit profitul imediat sau pe termen scurt şi s-a neglijat impactul pe care îl are 
eliminarea de substanţe chimice asupra funcţionării sistemelor naturale şi populaţiei umane. 
 
 

Public Mass-media

Evenimente Interese ale
unor grupuri

Informaţii oferite
de către specialişti

 
 
 
Figura 7 Elementele implicate în luarea unei decizii cu referire la efectele ecotoxicologice şi 
interacţiile dintre ele (modificat după Forbes & Forbes, 1994). 
 
Relaţia mass-media - public este complexă, cele două putându-se influenţa reciproc. Prima 
generează atitudini sociale prin deschiderea şi menţinerea interesului publicului pentru anumite 
probleme de mediu şi, de asemenea, contribuie la procesul de educare a populaţiei umane. Ca 
urmare a atenţiei speciale acordate de către factorii politici şi mass-media unor probleme de 
mediu datorită unor interese politice, culturale, etc., sau a exagerării importanţei unor 
evenimente, se trece uneori peste altele care au un impact real (Forbes & Forbes, 1994). 
 
În multe cazuri însăşi decizia de a studia efectele ecotoxicologice este luată ca urmare a presiunii 
din partea mass-media, a publicului influenţat prin diferite mijloace de aceasta, precum şi a unor 
organizaţii neguvernamentale. Mass-media are tendinţa de a exagera în ambele sensuri gravitatea 
unor fenomene de poluare. De aceea, în multe cazuri, mass-media este folosită de către anumite 
grupuri în vederea obţinerii de suport social. 
 
În ceea ce priveşte participarea publică şi transparenţa procesului de luare a deciziilor, se 
întâmpină dificultăţi în ţările cu norme şi valori culturale diferite (Lisievici, 1999), cu un anumit 
sistem de organizare socială şi cu un sistem de guvernare care promovează îndeosebi interesele 
individuale, şi mai puţin acordul dintre acestea. Trebuie conştientizat faptul că gradul de 
implicare a publicului şi obţinerea unei forme a acordului acestuia influenţează posibilele critici 
ulterioare ale urmărilor deciziilor implementate (Devuyst, 1999). De altfel, implicarea publicului 
determină o mai mare responsabilitate din partea factorilor de decizie. Dar acesta (ca şi justiţia 
socială) este, în SSE actual, mai mult un deziderat decât o realitate, deoarece în majoritatea 
situaţiilor primează interesele individuale sau ale unor grupuri influente, costurile datorate 
efectelor ecotoxicologice fiind transferate altor indivizi sau generaţiilor viitoare. 
 
Publicul mai are dreptul de a se adresa autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea 

Organizaţii la 
nivelul cărora se 

iau deciziile 
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prevenirii producerii unor accidente sau deversări intenţionate. Reacţia de răspuns este variabilă 
şi ţine de gradul de pregătire, de propriul sistem de valori etice şi morale, având în vedere că ea 
vizează toate categoriile sociale. S-a constatat că publicul acordă o atenţie deosebită efectelor 
acute şi mai puţin celor cronice (care sunt şi mai greu de decelat) datorită caracterului mai 
abstract al acestora din urmă. Deşi nu are loc o participare efectivă a fiecărui membru al 
populaţiei, nu se poate realiza o discriminare, deoarece este necesară o sensibilizare a publicului. 
Necesitatea vine din responsabilitatea publică a decidenţilor, având în vedere că finanţarea 
proiectelor de mediu este asigurată în proporţie de 50% de către sectorul public (Negrei, 1997). 
 
În momentul implicării mai multor factori, mai ales a celor legaţi de cultură, tradiţie, interese 
economice, politice se pot elabora soluţii adecvate, în afara se cărora s-ar atrage chiar 
adversitatea publicului, cu amânarea momentului deciziei. Sistemul de valori poate oferi un 
cadru de referinţă pentru evaluarea, acceptarea sau respingerea comportamentului individual/de 
grup sau ideilor. Comunicarea şi informaţia sunt cele mai importante variabile ale procesului 
decizional (necesitatea tratării informaţiei în contextul comunicării). Deciziile luate trebuie să fie 
formulate în termeni clari, expliciţi, fără ambiguităţi, uşor de înţeles, astfel încât să se evite 
suspiciunea, neîncrederea celor afectaţi de acestea faţă de intenţiile factorilor de decizie. 
 
Deoarece elaborarea pachetelor de soluţii alternative şi de măsuri, în contextul evaluării 
costurilor şi beneficiilor pe termen lung sau scurt înseamnă, de fapt, negocierea intereselor 
individuale sau de grup, este esenţială participarea directă şi indirectă a tuturor componentelor 
capitalului social (Vădineanu, 1998). Este necesar accesul nediscriminatoriu la rezultatele 
evaluărilor, precum şi participarea membrilor structurilor sociale în procesul de elaborare a 
strategiilor cu privire la efectele ecotoxicologice. Intervenţia autorităţii centrale constă în 
promovarea realizării unui monitoring integrat şi optimizarea continuă a acestuia în scopul 
obţinerii de date reale, precum şi introducerea de tehnici şi tehnologii adecvate pentru reţinerea 
poluanţilor de la sursă (Marinescu, 1996), iar a organizaţiilor neguvernamentale se referă la 
modalităţi de transmitere a informaţiei şi aplicarea unor planuri de acţiune care constau în: 

 editarea şi distribuirea unor buletine informative 
 lobby parlamentar 
 proiecte în Parlament 
 participarea în Consiliile locale la dezbaterea studiilor de impact 
 acordarea de consultanţă 
 participarea prin consilieri la administraţia locală 
 executarea de proiecte  

 
Calitatea datelor şi cunoştinţelor depinde de instrumentele disponibile şi de metodele utilizate. În 
multe cazuri numărul unităţilor de probă, frecvenţa de prelevare şi acurateţea determinărilor nu 
pot fi respectate din lipsa sau insuficienţa resurselor financiare şi capitalului fizic (echipamente 
de bază şi majore) Având în vedere că la un sistem de monitoring participă mai multe reţele, este 
necesară proiectarea şi dezvoltarea unui sistem de management al informaţiei (cu suportul 
logistic adecvat) în care se disting două circuite ale datelor: 

 circuitul pe orizontală între sisteme de monitoring 
 circuitul pe verticală de la organizaţiile care obţin datele către cele care construiesc sistemele 

informaţionale specifice.  
 
Vom încheia acest capitol cu câteva remarci referitoare la procedurile de analiză funcţională şi de 
evaluare de impact. Nu sunt practic dezvoltate de o manieră explicită proceduri analiză 
funcţională şi valorică dedicate evaluării serviciilor de absorbţie a produşilor. Atunci când acest 
serviciu este inclus în lista celor evaluate, nu se ia în considerare posibilul antagonism cu alte 
servicii şi producerea de resurse regenerabile. Dintre procedurile de evaluare de impact existente, 
evaluarea de risc este cel mai frecvent utilizată pentru evaluarea efectelor poluanţilor toxici 
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asupra sănătăţii umane şi componentelor capitalului natural (Eduljee, 1999), dar elemente 
relevante se găsesc şi în proceduri mai  sectoriale de evaluare a impactului (asupra aerului, 
solului, etc). 
 
Nu există o definiţie unică, internaţional acceptată, a evaluării de risc. Cea mai larg citată 
definiţie este cea a Consiliului Naţional de Cercetare al Statelor Unite (NRC) într-o expunere-
seminar despre managementul de risc în procesele decizionale ale guvernului (NRC 1983): 
”evaluarea riscului reprezintă caracterizarea potenţialelor efecte adverse asupra sănătăţii în cazul 
expunerilor umane la accidente ecologice”. Departamentul de Mediu al Marii Britanii (1995) 
defineşte evaluarea de risc drept „strângerea structurată a informaţiilor disponibile despre riscuri 
şi formarea unei judecăţi în privinţa lor”, iar managementul de risc urmând ca "procesul de 
implementare a deciziilor despre acceptarea sau modificarea riscurilor". Australia 
(ANZECC/NHMRC,1992), Noua Zeelandă şi Canada, urmează de asemenea schema NRC. 
 
De departe cea mai largă folosire a evaluării de risc în SUA a fost în evaluarea sănătăţii 
potenţiale a oamenilor şi a riscurilor ecologice cauzate de expunerea la substanţe chimice 
periculoase în zonele contaminate. Recunoscând că aplicarea şi interpretarea eficientă a 
regulamentelor ar fi facilitată de un cadru de lucru metodologic comun, USEPA a dezvoltat o 
serie de linii de ghidare generice destinate unei varietăţi de probleme; metodologii pentru 
evaluarea expunerii; dezvoltarea metodelor de evaluare toxicologică pentru carcinogeni şi non-
carcinogeni; metodologii de evaluare a riscului pentru managementul solului contaminat; ghidare 
pentru realizarea evaluărilor de risc ecologic (US-EPA, Agenţia de Protecţie a Mediului a SUA, 
1986a, b,  1988a, b). 
 
Disponibilitatea publicaţiilor US-EPA, metodologiilor îngrijit elaborate şi tendiţa SUA de a 
aborda multe probleme de mediu înaintea altor ţări au avut ca rezultat faptul că un număr de 
organisme reglatoare şi/sau profesioniste au adoptat protocoalele US-EPA ca metodologie 
standard, adesea cu puţine schimbări sau fără nici o modificare. Exemple de ţări care au aplicat 
metodologiile US-EPA sunt Australia, Marea Britanie, Tailanda, Canada. La nivelul Uniunii 
Europene (UE) evaluarea de risc a fost până acum aplicată pentru identificarea şi managementul 
impactelor asupra oamenilor şi a mediului natural mai larg cauzate de folosirea de zi-cu-zi a 
substanţelor ca produse de consum. De exemplu, Directiva 92/32/EEC (Comisia Comunităţii 
Europene 1992) şi Prevederea Comisiei 793/93 (Comisia C.E. 1993b) cer ca o evaluare de risc 
formală să se facă în privinţa unor substanţe “noi” sau deja “existente”, respectiv în contextul 
Directivei asupra Clasificării, Ambalării şi Etichetării Substanţelor Periculoase - aşa numita 
Directivă CPL 67/548/EEC - şi amendamentelor sale.  
 
Directiva 93/67/EEC (Comisia C.E. 1993a) prezintă principiile pentru realizarea evaluărilor de 
risc asupra noilor substanţe, susţinute de un detaliat “Document de Ghidare Tehnică” (Comisia 
C.E. 1996) Prevederile Comisiei 1488/94 (Comisia C.E. 1994) descriu un cadru de lucru paralel 
pentru evaluarea de risc asupra substanţelor deja existente. Un protocol a fost pregătit de către 
C.E. ca ghid pentru realizarea evaluărilor de risc în cadrul acestei legislaţii (Comisia C.E. 1996). 
 
Evaluarea de risc nu este o cerinţă explicită a Directivei 85/337/EEC despre evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Comisia C.E. 1985), sau a legislaţiei 
naţionale privind EIA a Statelor Membre altfel decât în contextul expunerii ocupaţionale şi al 
controlului pericolelor majore. Oricum, revizuirea Directivei din 1985 include nevoia de a se lua 
în considerare riscul de accidente prezentat de substanţe sau tehnologii folosite (Comisiile C.E. 
1997). Proceduri recunoscute ca “evaluări de risc” sunt de fapt prezente într-o mare proporţie în 
EIA europene, în special în legătură cu impactul emisiilor chimice asupra sănătăţii umane. 
Centru de cercetare pentru monitoring şi evaluare (MARC, 1998) face o sinteză de amploare a 
problematicii evaluării de risc în europa, pe care o recomandăm ca fiind cea mai comprehensivă 
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la ora actuală. Se arată că există în Europa la ora actuală două metodologii specifice, un de 
evaluare a riscului asupra sănătăţii şi una de evaluare a riscului ecologic, şi că un concept 
distinct, aşa numita evaluare a riscului de mediu (eng. “environmental risk assessment”)  a fost 
dezvoltat pentru aplicare uneia din cele două metode de bază de mai sus la cazul unui proiect 
specific. 
 
Banca Asiatică de Dezvoltare (1991) a publicat ghiduri pentru evaluarea de risc ecologică, 
concepute să crească calitatea EIA în cazul unor impacte şi incertitudini semnificative. 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este şi ea activă în dezvoltarea 
liniilor de ghidare a evaluării de risc şi în aplicarea lor în arena internaţională (OECD 1996). 
Directoratul de Mediu al OECD coordonează un program pe termen lung despre pericol şi 
evaluarea de risc, focalizat, în primul rând, pe folosirea de substanţe chimice şi efectele lor 
ecologice.  
 
Cu câteva excepţii, evaluarea de risc trebuie încă să fie consolidată formal în cadrul procesului 
EIA. Acest fapt este în mod special valabil pentru UE, unde absenţa unor reglementări general 
valabile privind modul în care trebuie realizată o evaluare de risc şi lipsa unui cadru metodologic 
comun, au generat o abordare punctuală a evaluării de risc în contextul unei EIA. Revizuirea 
Directivei 85/337/CEE este un pas în această direcţie dar nu e un substitut pentru un cadru de 
lucru legislativ explicit, complet, integrat. 
 
Până acum, evaluarea de risc ecologic a fost aplicată în EIA aproape exlusiv pentru probleme 
toxicologice privind sănătatea umană şi pagubele ecologice, dar un număr de alte tipuri de 
impact sunt posibile în natură, dar sunt exprimate convenţional în EIA prin termeni calitativi: de 
exemplu, impact vizual, impacte sonore, olfactive, impacte legate de trafic, etc. Un alt aspect 
este că în timp ce majoritatea procedurilor de evaluare a riscului includ o cerinţă formală pentru 
analiza şi menţionarea incertitudinii, în practică un număr semnificativ de evaluări fie ignoră 
existenţa sa, fie nu reuşesc să trateze incertitudinea într-o manieră explicită şi permanentă 
(Bartell & Biddinger 1995). Ca rezultat, încrederea în procesul evaluării de risc a fost erodată, 
făcându-i pe unii comentatori să conteste valoarea unei asemenea abordări. 
 
Cu excepţia SUA, evaluarea de risc s-a dezvoltat, în general, într-o manieră ad-hoc, cu un 
consens limitat chiar şi în privinţa definirii termenului. În ţările în care nu s-a elaborat încă un 
cadru de lucru reglementat, este foarte rar posibil să se compare rezultatele evaluărilor de risc 
realizate de către diferiţi practicieni. 
 
În condiţiile în care evaluarea impactului ecologic tinde să se transforme dintr-un tip de evaluare 
de impact (adresat evaluării efectelor asupra diversităţii specifice şi ecosistemice) în chiar felul 
cum este concepută, pe baze sistemice, întreaga metodologie de evaluare a impactului  (Treweek, 
1999, Vădineanu, 1999), evaluarea impactului substanţelor toxice va fi, ca direcţie de viitor, 
subsumată procedurilor de evaluare a impactului ecologic. 
 
Situaţia în România a evaluării de risc este caracterizată la zi şi pe larg de Barbu şi colab. (2006). 
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1.4 Dezvoltarea bazei de cunoştinţe a ecotoxicologiei şi luarea deciziilor cu privire la 
efectele ecotoxicologice în Sistemul Dunării Inferioare (SDI) 

 
Caracterizarea circuitelor biogeochimice şi a efectelor elementelor în SDI se subsumează celui 
de al doilea obiectiv major al cercetării în acest sistem, “Elaborarea modelelor de funcţionare a 
ecosistemelor şi complexelor locale” (detalii în Anexa 2). 
 
Pentru a preciza mai bine specificul acestei direcţii de cercetare într-un complex regional de 
ecosisteme cum este SDI şi într-o paradigmă holistă de cercetare este necesară evidenţierea 
diferenţelor şi punctelor comune a patru discipline: biogeochimia, deteriorarea, ştiinţa nutriţiei şi 
ecotoxicologia. Dacă în capitolele anterioare am încercat o expunere analitică şi comparativă a 
problematicii, aici ne asumăm presupoziţiile programului holist în cadrul căruia s-a încadrat 
demersul nostru de cercetare. 
 
Biogeochimia este disciplina fundamentală care studiază ciclarea materiei în sistemele ecologice. 
Circuitele biogeochimice12 au ca suport structura sistemelor ecologice la nivelul căreia se pot 
diferenţia compartimentele dinamice ale unităţilor hidrogeomorfologice (UHGM) şi 
compartimentele de reciclare (Botnariuc şi Vădineanu, 1982, Vădineanu, 1998). Tabelul 3 
prezintă sintetic tipurile de circuite biogeochimice şi unele particul arităţi ale bazei de cunoştinţe 
şi metodei de investigare. 
 
Tabelul 3 Caracterizarea sintetică a circuitelor biogeochimice. 
Nivel ierarhic Tip de circuite biogeochimice Baza de cunoştinţe 
Ecosistem - Circuite locale 

Obiective specifice ale cercetării 
lor: caracterizarea rezervoarelor şi a 
intervenţiei sistemului de ciclare 
Termeni specifici: stocuri, rate de 
transfer, bioacumulare, concentrare 

Bine dezvoltată pentru diferitele 
elemente, dar diferenţiată în funcţie 
de tipul de ecosistem. Mai puţin 
dezvoltată pentru zone umede. 
Conexiunile dintre circuitele 
elementelor nesistematic 
investigate. 

Complex de 
ecosisteme 
- local 
- regional 
- macroregional 

- Circuite regionale. 
Obiective specifice: caracterizarea 
intervenţiei sistemelor în modularea 
fluxurilor de materie la nivel de 
complex 
Termeni specifici: tamponare, 
capacitate de retenţie, timp de 
retenţie  

Relativ slabă (în formare). Din 
punct de vedere al metodelor 
utilizate, elementul distinctiv faţă 
de circuitele locale este organizarea 
spaţială şi, ca instrumente de 
prelucrare a datelor, sistemele de 
analiză spaţială. 

Ecosferă - Circuite globale 
Obiective specifice: caracterizarea 
fluxurilor care implică componente 
ale toposferei şi procese specifice de 
la nivelul acestora 

Bună. Metodele de investigare 
specifice aparţin unor dicipline 
dezvoltate independent de cele 
ecologice (ex. chimia atmosferei), 
dar ecologia sistemică oferă cadrul 
conceptual necesar integrării 
informaţiilor obţinute. 

 
Ciclarea elementelor în complexe de ecosisteme presupune trei tipuri de procese: ciclarea internă 
în ecosistem, fluxuri dintre ecosistemel din complexul local şi fluxuri dintre complexele locale 
(Vădineanu, 1998, Van der Peijl şi Verhoeven, 2000). Căile de integrare a circuitelor 

                                            
12 În funcţie de rezervorul care stochează preponderent cantitatea ciclabilă a unui element chimic, de dinamica şi densitatea fluxurilor prin care se 
realizează schimburile dintre acestea şi compartimentul de reciclare, circuitele biogeochimice pot fi gazoase (relativ echilibrate pe termen lung) şi 
sedimentare. 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

67

biogeochimice de diferite nivele ierarhice sunt fluxurile materiale dintre sistemele componente. 
Acestea reprezintă în majoritatea cazurilor şi factori de comandă externi pentru sistemele care le 
receptează. Odată cu creşterea nivelului ierarhic integrarea se face predominant prin fluxuri 
verticale (mediate atmosferic). La nivelul complexelor locale şi regionale (în particular în cazul 
sistemelor fluviale) integrarea se face în primul rând prin fluxuri orizontale. În cazul sistemelor 
fluviale acestea sunt reprezentate de fluxuri longitudinale (amonte-aval) şi fluxuri transversale 
(între bazin şi cursul de apă). Conectivitatea circuitelor biogeochimice locale şi regionale şi 
integrarea lor în circuitele globale explică efectele cumulate şi efectele la distanţă ale introducerii 
unor  compuşi chimici de sinteză  sau ale modificării stocurilor de micro şi macro elemente într-
unul sau altul din rezervoarele ecosistemelor şi / sau complexelor (Vădineanu, 1998). 
 
Caracterizarea circuitelor la nivel de complex local şi regional este în curs de desfăşurare (Burke, 
2000, Lajtha, 2000), dezvoltări recente având loc chiar la scară de bazin (Kelman Wieder şi 
colab., 1998, Garnier şi Mouchel, 2000). Studiile sunt concentrate asupra ciclării elementelor ca 
şi cum ar fi independente unul de altul. Co-ocurenţa unor fenomene implicând diferite elemente 
a fost frecvent observată la nivel de ecosistem şi complex, în special atunci când au fost estimate 
retenţia poluanţilor sau bilanţul elementelor (Simpson şi colab. 1983, Cristofor şi colab. 1993, 
Khan şi Brush 1994, Leendertse şi colab. 1996, Kruk 1999). Totuşi, în ciuda numărului mare de 
studii referitoare la interacţiile dintre elementele toxice sau esenţiale la nivel individual (de ex. 
Goyer, 1997), studii care să aibă drept scop investigarea conexiunilor cauzale la nivel de sistem 
ecologic sunt rare (Palmborg şi colab., 1998, Breitberg şi colab., 1999). Două tipuri de 
mecanisme contribuie la aceste conexiuni: mecanisme implicând tranasformări abiotice (fizico-
chimice), abordate intensiv la nivel infra-ecosistemic în contextul caracterizării 
biodisponibilităţii), şi mecanisme implicând efecte asupra compartimentelor biologice, fie prin 
deficienţă (în cazul elementelor esenţiale), fie prin exces / toxicitate (în cazul elementelor 
toxice). 
 
Deteriorarea sistemelor ecologice este disciplina aplicativă care studiază acele modificări 
structurale care duc la reducerea ofertei de bunuri şi servicii a sistemelor ecologice. Deteriorarea 
unui sistem ecologic poate avea loc pe multiple căi, dintre care una este cea datorată poluării 
(modificării antropice a unităţii hidrogeomorfologice prin introducerea de componente noi sau  
schimbarea valorii parametrilor care le caracterizează pe cele deja existente). Între categoriile de 
poluanţi, o categorie aparte o reprezintă cei cu potenţial de toxicitate. Multe dintre elementele cu 
potenţial de toxicitate au şi caracter de nutrienţi, având efecte negative atât la concentraţii prea 
mici, cât şi la concentraţii prea mari. 
 
Ştiinţa nutriţiei abordează problemele necesarului şi deficienţei elementelor la nivel individual 
(de ex. Anke şi colab., 1989, 2000 şi şcoala de la Jena), uneori abordează şi problema excesului 
din cauze naturale (Lăcătuşu şi colab., 1993, Ianoş, 1998, Ermakov şi colab., 1993), dar nu ia în 
considerare, cel puţin în cazul elementelor în urme, efectele la niveluri supraindividuale sau 
ecologice. Totuşi, premize pentru abordări la acest nivel există, datorită cercetării intensive pe 
termen lung a anumitor complexe de ecosisteme (Neagoe, 1999, Neagoe şi colab., 2000). 
Independent de ştiinţa nutriţiei, efectele ecologice ale deficienţei elementelor în urme au fost 
evaluate în unele sisteme acvatice (de ex. Watson şi colab., 2000). 
 
Ecotoxicologia ar trebui să abordeze, prin definiţie, probleme asociate excesului / toxicităţii la 
toate nivelurile ecologice şi biologice supraindividuale (Ramade, 1992). Vădineanu (1998) 
lărgeşte definiţia ecotoxicologiei, incluzând în domeniul acesteia şi circuitele biogeochimice ale 
substanţelor toxice (sau etape ale unor circuite în cazul poluanţilor rapid degradabile), alături de 
evaluarea efectelor. Cairns (1993) sugerează ecotoxicologia complexelor de ecosisteme ca un 
viitor domeniu de cercetare, iar Fahrig şi Freemark (1995) au încercat să dezvolte un model 
conceptual pentru evaluarea la nivel de complex de ecosisteme a efectelor toxice asupra 
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populaţiilor. Deoarece fluxurile care conexează sistemele ecologice sunt cele care susţin 
funcţionarea complexului integrator, Vădineanu şi colab. (2000) consideră că de interes  pentru 
ecotoxicologia complexelor de ecosisteme este investigarea efectelor ecotoxicologice asupra 
compartimentelor biologice care fie susţin fluxurile biologice dintre ecosisteme, fie sunt 
implicate în mecanisme care controlează intensitatea fluxurilor abiotice dintre ecosisteme. 
 
Deoarece rareori în situaţii reale deterioarea unui sistem se face doar prin mecanisme de 
ecotoxicitate, în evaluarea stării unui sistem ecologic demersul ecotoxicologic trebuie cuplat cu 
evaluarea celorlate căi de deterioare a sistemului, inclusiv cu cele datorate carenţei unor 
microelemente. 
 
Pe baza consideraţiilor de mai sus se poate spune că se simte nevoia unor programe de cercetare 
integrate în domeniul ecotoxicologiei, ştiinţei nutriţiei şi biogeochimiei complexelor de 
ecosisteme. Figura 8 prezintă coordonatele generale ale unui astfel de program de cercetare 
integrat. 
 
Obiectivul cercetării ecotoxicologice în SDI (complex de ecosisteme regional) este, pe de o 
parte, elaborarea unor modele ale circuitelor biogeochimice ale substanţelor toxice la nivel de 
complex regional, local şi ecosistemic (inclusiv cuantificarea fluxurilor cu originea în CN al SDI 
interceptate de populaţia umană, şi a fluxurilor cu originea în SSE-ce care intră în SDI), iar, pe 
de altă parte identificarea şi caracterizarea principalelor efecte toxicologice şi ecotoxicologice, a 
importanţei lor relative în raport cu celelalte căi de deterioare (inclusiv evaluarea măsurii în care 
fluxurile interceptate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei umane).  
 
SDI fiind un sistem dezvoltat pe trei niveluri ale ierarhiei sistemelor ecologice, ipotezele 
fenomenologice pot fi avansate pentru fiecare din aceste niveluri. Prin urmare va trebui precizat 
nivelul căruia i se adresează fiecare ipoteză. Ipotezele se pot referi atât la parametrii care 
caracterizează circuitele biogeochimice, cât şi la efecte ecotoxicologice. Pentru ca emiterea  
ipotezelor să fie posibilă, trebuie ca identificarea sistemului să fi fost realizată în prealabil. În 
cazul de faţă, deoarece la debutul programului de cercetare identificarea sistemului era făcută 
doar la nivel ecosistemic, primele ipoteze avansate s-au referit la acest tip de sisteme şi la 
componente de bitop şi biocenoză. În a doua etapă au avansate ipoteze cu referire la complexe 
din Insula Mică a Brăilei, ansamblu de complexe de ecosisteme a cărui caracterizare din punct de 
vedere ecotoxicologic ne-o propusesem, şi la rolul acesteia în SDI. 
 
Obiectivul componentei de asistare a deciziilor a ecotoxicologiei în SDI este, pe de o parte 
caracterizarea modulelor funcţionale şi organizaţiilor care sunt implicate în generarea şi controlul 
efectelor ecotoxicologice şi, pe de altă parte, dezvoltarea instrumentelor necesare pentru 
obţinerea datelor specifice şi asigurarea unui transfer optim al cunoaşterii în domeniu către 
decidenţi. Dezvoltarea acestor instrumente nu se poate face eficient decât în cadrul mai larg al 
construirii sistemului suport de asistare a deciziilor pentru managementul capitalului natural la 
nivel naţional (sau al accesării acestuia pentru fiecare situaţie în parte, când obiectivul 
operaţional de construire va fi atins) şi corelat cu instrumente pentru caracterizarea celorlalte 
tipuri de deteriorare, chiar dacă pentru evaluarea impactului de toxicitate (şi ecotoxicitate) s-au 
dezvoltat, de o manieră sectorială, metode de evaluare specifice (de ex. evaluarea de risc, 
Eduljee, 1999). 

 
Se poate constata că, în sensul din această lucrare, ecotoxicologia este disciplina fundamentală şi 
aplicativă care studiază circuitele biogeochimice ale substanţelor cu potenţial de toxicitate 
(această latură se suprapune cu Biogeochimia), studiază efectele acestora asupra sistemelor 
ecologice (această latură se suprapune cu disciplina Deteriorarea sistemelor ecologice), şi 
dezvoltă instrumente şi metode pentru asistarea deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice 
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(aceste instrumente şi metode intră în structura componentelor sistemului suport de asistare a 
deciziilor, SSAD). 
 
În România, până la conflictul din Iugoslavia, poluarea cu metale grele a Sistemului Dunării 
Inferioare (SDI) nu a stat în centrul atenţiei factorilor de decizie de nivel guvernamental. Studii 
desfăşurate în anii ’80 (Vădineanu şi Cristofor, 1994), monitoringul de rutină, precum şi 
cercetări mai noi (de ex. Ody şi Sarano, 1993) evidenţiaseră că, deşi în anumite zone ale 
şenalului Dunării concentraţiile de metale erau destul de mari, poluarea cu metale nu putea fi 
considerată o problemă acută, ea fiind mult depăşită în importanţă de deterioarea prin eutrofizare 
şi mari amenajări teritoriale. Atenţia factorilor de decizie era îndreptată către zone intens poluate 
cu metale, localizate în jurul unor platforme industriale (MAPPM, 1997), şi ca urmare în SDI 
erau finanţate în primul rând activităţi de monitoring, care predominau asupra celor de cercetare, 
în pofida lacunelor existente în baza de cunoştinţe. Cu toate acestea, încă din anii ă80, grupul de 
cercetare ecologică al Universităţii din Bucureşti a dezvoltat o serie de proiecte pentru 
caracterizarea circuitelor metalelor în partea din luncă scoase din regimul natural de inundaţie 
(Botnariuc, coord.,1981, Dinu, coord., 1987, Vădineanu, coord., 1989) şi în lacurile Deltei 
Dunării (Gonzalez şi colab., 1985, Nafea Al-Azzawi, 1987, Vădineanu, 1990). 
 
Situaţia s-a schimbat substanţial începând cu 1999. Problema evaluării efectelor conflictului din 
Iugoslavia asupra mediului (inclusiv a efectelor metalelor grele care au fost antrenate de apele 
Dunării) a stat în centrul atenţiei structurilor guvernamentale cu responsabilităţi în domeniu încă 
din timpul evenimentelor, sub presiunea opiniei publice şi a instituţiilor internaţionale. După 
încetarea conflictului acestea au lansat şi asigurat  cadrul de aplicare a unui program de 
monitorizare complexă. Derularea programului a constituit un excelent exerciţiu de colaborare 
între partenerii consorţiului de instituţii implicate şi finanţatorul activităţii, Ministerul Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Între partenerii din consorţiu, Universitatea Bucureşti, prin 
Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă, a avut ca obligaţii elaborarea 
planului pentru organizarea adecvată la scară de timp şi spaţiu a investigaţiilor, precum şi analiza 
critică a monitoringului de rutină, a datelor şi cunoştinţelor existente. Rezultatele pe anul 1999 
au evidenţiat dificultatea extragerii unor concluzii cu grad ridicat de certitudine pe baza datelor 
caracterizând sistemul actual, atâta vreme cât seturile de date care caracterizează sistemul de 
referinţă, cu care se face comparaţia, adesea nu au calitatea necesară, ceea ce a adus în prim plan 
necesitatea optimizării sistemelor de generare şi transfer al datelor şi cunoştinţelor referitoarea la 
SDI, în contextul mai larg al construirii unui sistem suport de asistare a deciziilor 
(SSAD,Vădineanu, 1999) cu privire la toate componentele capitalului natural al României. 
 
În noile condiţii (şi cu noile resurse disponibile), ecotoxicologia metalelor grele în SDI a căpătat 
o nouă dimensiune, activitatea orientându-se, alături de cercetarea fundamentală şi monitoring, şi 
către optimizarea componentelor specifice din structura SSAD relevante pentru managementul 
capitalului natural al SDI. S-a avut în vedere în special  Sistemul de Monitoring Integrat, dar s-a 
făcut şi o analiză a potenţialului şi limitelor procedurilor de analiză funcţională, valorică, şi 
evaluare de impact utilizabile pentru evaluarea serviciului de retenţie a metalelor în zona 
inundabilă a Dunării şi a efectelor acestuia asupra producţiei altor bunuri şi servicii. 
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1.5 Direcţii de cercetare identificate 
 
Încheiem analiza prin menţionarea direcţiilor de cercetare identificate. 
 
Direcţiile de cercetare identificate în urma analizei critice a cunoaşterii sunt următoarele: 
• caracterizarea rolului complexelor de ecosisteme din zona inundabilă a marilor fluvii în 

circuitele biogeochimice regionale ale metalelor; 
• caracterizarea mecanismelor prin care complexele de ecosisteme exercită acest rol; 
• caracterizarea efectelor ecotoxicologice ale metalelor în complexelor de ecosisteme din zona 

inundabilă; 
• evaluare măsurii în care instrumentele din structura SSAD naţional permit o asistare adecvată 

a factorilor de decizie cu privire la efectele ecotoxicologice ale metalelor în complexele de 
ecosisteme din zona inundabilă a Dunării. 

 
În particular, următoarele aspecte apar ca fiind prioritare: 

Din punct de vedere al cercetării fundamentale şi aplicative 
 evalurea fluxurilor de metale care conexează ecosistemele în complexele inundabile; 
 evaluarea modificărilor în cantitatea şi calitatea fluxurilor exportate în aval faţă de fluxurile 

importate din amonte. Elaborarea unor modele cu privire la dinamica acestora; 
 evaluarea rolului microorganismelor în speciaţia metalelor grele în sol/sediment; 
 caracterizarea statutului de deficienţă, optim sau exces al metalelor grele pentru populaţiile 

din zonele inundabile; 
 evaluarea efectelor unor concentraţii de metale în compartimentele UHGM mai mari decât 

cele din sistemul real, dar plauzibile, asupra: 
 preluării nutrienţilor de către plante, 
 descompunerii litierei, 
 activităţii microbiene din sol/sediment, în mod particular asupra etapelor microbiene ale 

circuitului azotului. Elaborarea unui model pentru evaluarea efectelor regimului 
hidrologic şi metalelor asupra raportului N2O/N2 în conformitate cu schema din figura 9, 

 structurii următoarelor compartimente: zooplancton, fitoplancton, faună bentonică, 
microfauna solului, 

 concentraţiilor de metale din ihtiofaună; 

 
Figura 9   Reprezentare schematică a modului de elaborare a modelului pentru exportul de N2 şi 
N2O de azot şi efectele metalelor asupra sa. 
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 identificarea unor seturi de indicatori anticipatori privind efectele metalelor asupra 

ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme, în particular asupra zonelor umede de margine 
de râu; 

 evaluarea capacităţii şi timpului de retenţie a metalelor în zonele umede danubiene . 
 evaluarea efectelor acestei retenţii asupra calităţii bunurilor regenerabile exploatate din 

Sistemul Dunării Inferioare. Evaluarea efectelor retenţiei metalelor asupra celorlalte servicii 
ale zonelor umede danubiene; 

 evaluarea gradului de poluare şi a potenţialului de remobilizare a poluanţilor (inclusiv metale 
grele) din fostele zone umede, actualmente îndiguite, dar potenţial restaurabile. 

 
Din punct de vederea al metodelor de obţinere a datelor: 

 elaborarea de proceduri general acceptate pentru estimarea fracţiilor de metale cu 
biodisponibilităţi diferite în comapartimente abiotice. 

 
Din punct de vedere al elementelor implicate în asistarea deciziilor referitoarea la 
efectele ecotoxicologice (altele decât subsistemele de generare a cunoaşterii şi datelor): 

 identificarea căilor de optimizare a componentelor SSAD direct relevante pentru luarea 
deciziilor referitoare la efectele ecotoxicologice (sistemul de monitoring integrat, procedurile 
de evaluarea a riscului, procedurile evaluare economică, sistemul normelor de emisie şi 
limitelor acceptabile, instrumentele de control coercitiv şi economic prin care acestea sunt 
impuse, infrastructura instituţională, subsistemul de dezvoltare a resursei umane). 
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 2 Descrierea programului de cercetare 
 
Programul individual doctoral a făcut parte integrantă dintr-un program cadru de lungă durată, 
proiectat şi aplicat din 1990/92, intitulat “Identificarea mecanismelor bioproductivităţii şi 
evaluarea capacităţii productive şi de suport a sistemelor ecologice din structura Sistemului 
Dunării inferioare - SDI”. Acest program cadru a permis dezvoltarea şi aplicarea unui pachet de 
proiecte complementare finanţate din surse interne şi externe. 
 
Proiectul de cercetare al cărui design a fost dedicat explicit scopului programului doctoral a fost 
“Ecotoxicologia metalelor grele în Insula Mică a Brăilei”, etapele pe 1996 şi 1997. Finanţarea 
obţinută pentru acest program (prin CNCSU13) nu putea permite abordarea unora dintre direcţiile 
de cercetare decât în contextul racordării la celelalte proiecte de cercetare ale departamentului. 
Rolul acestui proiect a fost de a furniza pe plan conceptual elementele prin prisma cărora să se 
facă o valorificare optimă a oportunităţilor de diferite tipuri apărute. Nivelul finanţării nu putea fi 
foarte ridicat în condiţiile în care poluarea cu metale nu reprezenta o problemă acută pentru lunca 
Dunării, iar finanţarea cercetării fundamentale era în general redusă ca urmare a 
disfuncţionalităţilor sistemului socio-economic naţional. 
 
La nivel de departament problema finanţării a fost depăşită (de către coordonatorul ştiinţific) prin 
atragerea unor resurse din afara SSE naţional, la care s-a racordat şi programul individual 
doctoral. Astfel de proiecte au fost ERMAS1, FAEWE şi ERMAS214, finanţate de Comunitatea 
Europeană prin Directoratul General XII. Ele au reprezentat proiecte cheie din punct de vedere 
financiar, rolul cel mai important din punct de vedere conceptual revenind însă proiectelor RFB 
şi REDI15 (directori de proiect fiind coordonatorul ştiinţific şi, respectiv, Dr. S. Cristofor), 
finanţate de CNCSU şi ulterior CNCSIS16, proiecte care continuau programul cadru lansat în 
1992.  De altfel, rapoartele înaintate la proiectele internaţionale au inclus, pe lângă rezultatele 
obţinute prin aplicarea protocoalelor de bază (contractuale), şi rezultatele aplicării unor 
protocoale adiţionale, menite să evidenţieze caracterul sistemic al activităţii de cercetare în 
ansambul şi să promoveze metoda sistemică în cercetarea ecologică. Alte proiecte externe 
utilizate au avut în vedere un caracter aplicativ mai pronunţat (Bilanţul nutrienţilor în ţări 
danubiene– studiul de caz pe toate tipurile de poluanţi în Delta Dunării, finanţator EC DG XII) şi 
au constat în alcătuirea unor baze de date şi prelucrarea datelor. Ele au facilitat accesul la date 
care au permis, împreună cu datele proprii, evaluarea unor aspecte legate de dinamica şi 
distribuţia metalelor în SDI. În 1999, ca urmare a conflictului din Iugoslavia, problema poluării 
cu metale în SDI a devenit acută şi finanţatorii locali au solicitat (prin proiectul ECI17, elaborat 
împreună cu Dr. S. Cristofor) evaluarea efectelor conflictului asupra SDI. Oportunitatea a fost 
valorificată şi din punct de vedere al programului doctoral şi a permis suplimentarea pachetului 
iniţial de ipoteze pentru plasarea ecotoxicologiei metalelor în Insula Mică a Brăilei în contextul 
ecotoxicologiei în sistemul integrator, SDI, precum şi lărgirea domeniului de activitate de la 
cercetarea fundamentală şi aplicativă la asistarea deciziilor. În anul 2000 am dezvoltat împreună 
cu Dr. A. Neagoe şi Drd. T. Altorfer un proiect de cercetare pentru tineret finanţat de CNCSIS, 
“Evaluarea retenţiei metalelor în Ostrovul Fundu Mare (Lunca Dunării)”, în cadrul căruia s-au 
putut obţine rezultate preliminare, dar semnificative, cu referire la distribuţia metalelor la nivel 
de speciaţie chimică. Lucrul la acest nivel de detaliu a fost posibil utilizând noul sistem de 
analiză a metalelor, proiectat şi achiziţionat în cadrul proiectului pentru constituirea unei Baze de 
Cercetare cu Utilizatori Multiplii in domeniul Ecologiei Sistemice, coordonat de Dr. G. Ignat. 
Tabelul 4 prezintă ce a furnizat pentru programul individual doctoral fiecare din proiectele la 

                                            
13 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice Universitare. 
14 ERMAS = European River Margin Systems, FAEWE = Functional Analyses of European River Margin Systems 
15 RFB = Rolul Funcţional al Biodiversităţii în Sistemul Dunării Inferioare, REDI = Reţeaua Ecologică a Dunării Inferioare 
16 Consiliu Naţional al Cercetării Ştiinţifice în Învăţământul Superior. 
17 Optimizarea programului de monitorizare a efectelor ecotoxicologice ale poluării în Sistemul Dunării Inferioare, finanţat de Ministerul Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului 
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care acesta s-a racordat. 
 
Programul individual doctoral a fost de asemenea conexat cu alte programe doctorale, care au 
furnizat probe şi/sau cu care s-a cooperat în diferite etape ale activităţii de cercetare. Cele mai 
importante conexiuni au fost cu următoarele programe doctorale: C. Cociug (rolul comunităţilor 
de microrganisme în circuitele N şi P în lunca Dunării), M. Adamescu şi C. Cazacu (ecologia 
comunităţilor planctonice din lacurile zonei inundabile), F. Bodescu (sistemul informaţional al 
SDI), şi T. Altorfer (circuitele S şi P în sisteme ripariene).  
 
Tabelul 4 Relaţia programului individual doctoral cu proiecte de cercetare şi transfer al 
cunoaşterii ale Departamentului de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă. Tabelul se 
continuă pe pagina următoare. 

Activitatea Ce a furnizat pentru programul de ecotoxicologie a metalelor 
Identificarea mecanismelor bioproductivităţii şi evaluarea capacităţii productive şi de suport a sistemelor 

ecologice din structura SDI (1992-prezent) 
  program cadru pentru dezvoltarea bazei de cunoştinţe referitoare la Sistemul 

Dunării Inferioare  

Activitatea Ce a furnizat pentru programul de ecotoxicologie a metalelor 
Circuitele biogeochimice ale nutrienţilor, metalelor grele şi pesticidelor în ecosistemele din zona inundabilă 

a Dunării inferioare şi Delta Dunării (1992-1995) 
  caracterizare generală a zonei de studiu 

ERMAS 1 (1994 - 1995)  
 evaluarea ratei de denitrificare 
 caracterizarea parametrilor de control ai 

denitrificării 
 caracterizarea structurala a nevertebratelor implicate 

în descompunere litierei 

 caracterizare generală a zonei de studiu, premize pentru organizarea spaţio-
temporală optimă a cercetărilor în Insula Mică a Brăilei 

 date cu privire la rata de denitrificare şi parametri de control ai denitrificării 
 probe de nevertebrate şi litieră în diferite faze de descompunere 

Circuitele metalelor (1995 - 1998) 
 determinarea concentraţiilor de metale în probe 

abiotice şi biotice 
 probe din compartimente biotice şi abiotice. Date cu privire la distribuţia 

metalelor în compartimente biotice şi abiotice prin analiza unora dintre 
probe. 

 derularea unor experimente pentru evaluarea 
efectului unor metale asupra denitrificării 

 date cu privire la efectele unor metale asupra denitrificării 

FAEWE (1995 – 1997) 
 monitorizarea parametrilor fizici şi fizico-chimici şi 

prelevarea probelor de biotop 
 date cu privire la parametri de control şi rate de sedimentare 
 probe de apă şi sol/sediment 

 chimismul apei şi solului  date cu privire la parametri de control 
 evaluarea ratei de denitrificare  date cu privire la denitrificare 
 caracterizarea structurală şi funcţională a vegetaţiei  date cu privire la vegetaţie 

 probe de plante 
 probe de litiera depusa 

 caracterizarea structurală a nevertebratelor  date cu privire la nevertebrate 
 probe de nevertebrate 

 caracterizarea structurii complexelor de ecosisteme 
investigate 

 modele homomorfe ale complexelor 

ERMAS 2 (1996 - 1999) 
 protocolul 0 : caracterizarea generală a zonelor 

investigate 
 date cu privire la parametri de control (hidrologici, morfologici, fizici, 

fizico-chimici) 
 evaluarea ratelor de sedimentare 

 protocolul 1 : dinamica biodiversităţii  date cu privire la vegetaţie şi nevertebrate terestre 
 probe de nevertebrate 

 protocolul 2: descompunerea litierei  date cu privire la rata de descompunere 
 probe de litieră în diferite stadii de descompunere 

 protocolul 3: relaţia dintre diversitatea litierei şi 
diversitatea nevertebratelor 

 probe de nevertebrate detritivore 

 protocolul 4: influenţa diversităţii plantelor asupra 
dinamicii azotului şi carbonului 

 date cu privire la parametri de control 
 date cu privire la rata de denitrificare  
 probe de plante 
 probe de sol şi sediment 

RFB (1995-1999) 
 monitorizarea parametrilor abiotici şi prelevarea 

probelor pentru caracterizarea biocenozei 
 evaluarea ratei de denitrificare 
 caracterizarea comunităţilor bentonice 

 date cu privire la parametri de control 
 probe apă şi sol/sediment 
 probe din compartimente biotice 
 evaluarea ratei de denitrificare 
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Tabelul 4 Continuare. 
Bilanţul nutrienţilor – Proiectul adiţional (1996-1997) 

 prelucrarea datelor cu privire la circuitele metalelor 
în Delta Dunării în perioada 1985-1993 

 bilanţul şi distribuţia metalelor în Delta Dunării. 

ECI, REDI (1999-2000) 
 identificarea SDI 
 elaborarea modelului conceptual de abordare a 

ecotoxicologiei poluanţilor stabili în SDI 
 analiza funcţională calitativă şi cantitativă 

 modelul homomorf al SDI 
 modelul homomorf de principiu al circutelor metalelor în SDI 
 evaluarea calitativă şi cantitativă a unor servicii efectuate de CN al SDI 

corelate cu retenţia metalelor inclusiv retenţia metalelor 
 caracterizarea distribuţiei poluanţilor stabili  în SDI  date cu privire la distribuţia metalelor în Dunăre 

 date cu privire la distribuţia metalelor în lunca Dunării prin analiza 
probelor prelevate în cursul programelor şi a probelor stocate în perioada 
1994-1997 

 acces la date cu privire la distribuţia metalelor în Dunăre, Delta Dunării şi 
zona de coastă a Mării Negre 

Evaluarea retenţiei metalelor (2001) 
 evaluarea mobilităţii metalelor în solul/sedimentul 

ecosistemelor din Ostrovul Fundu Mare 
 date cu privire la speciaţia chimică a metalelor pe gradientul succesional 

cercetat în Ostrovul Fundu Mare 
 
Scopul programului individual doctoral a fost dezvoltarea bazei de cunoştinţe a ecotoxicologia 
metalelor grele în sistemele fluviale şi fundamentarea sistemelor de obţinere şi transfer al datelor 
şi cunoştinţelor relevante pentru luarea deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice în SDI. 
 
Obiectivele programului au urmărit testarea ipotezelor avansate (prezentate mai jos) şi 
fundamentarea sistemelor de obţinere şi transfer al datelor şi cunoştinţelor relevante pentru 
luarea deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice în SDI. Au fost stabilite patru obiective: 
1. Evaluarea unor aspecte ale circuitelor biogeochimice ale metalelor în Insula Mică a Brăilei şi 

a rolului acesteia în ciclarea metalelor în SDI. 
În cadrul acestui obiectiv s-au desfăşurat activităţile pentru testarea ipotezelor 1-5 

2. Evaluarea relaţiei dintre denitrificare şi concentraţiile de metale în solul ecosistemelor din 
Insula Mică a Brăilei 

Acest obiectiv a inclus activităţile pentru testarea ipotezei 6 
3. Compararea concentraţiilor din compartimentele biotice si abiotice cu nivelurile de deficienţă 

şi exces din literatura de specialitate şi reglementările în vigoare. 
Obiectivul a inclus şi activităţile pentru testarea ipotezelor 7-8 

4. Stabilirea priorităţilor pentru optimizarea componentelor SSAD implicate în asistarea 
deciziilor referitoare la efectele ecotoxicologice în SDI 

 
Primele două obiective au ca rezultat dezvoltarea bazei de cunoştinţe, atât din punct de vedere 
fundamental, cât şi aplicativ. Rezultatele celui de al treilea obiectiv sunt utilizabile pentru 
asistarea deciziilor în starea actuală a SSAD, iar rezultatele ultimului obiectiv contribuie la 
fundamentarea planului de restructurare a SSAD actual. Semnificaţia obiectivului 4 şi a 
rezultatelor acestuia nu pot fi percepute adecvat fără cunoaşterea elementelor prezentate în anexa  
1 capitolul 2 (modelul conceptual şi operaţional pentru elaborarea unui plan de management al 
capitalului natural), anexa 3 (caracterizarea modificărilor structurale şi funcţionale ale SDI), 
anexa 5 (rezultate ale analizei funcţionale a capitalului natural al SDI) şi anexa 6 (fundamentarea 
soluţiilor pentru managementul optim al capitalului natural al SDI). 
 
SDI fiind un sistem dezvoltat pe trei niveluri ale ierarhiei sistemelor ecologice, ipotezele 
fenomenologice pot fi avansate pentru fiecare din aceste niveluri. Ipotezele se pot referi atât la 
parametrii care caracterizează circuitele biogeochimice, cât şi la efecte ecotoxicologice. Pentru 
ca emiterea  ipotezelor să fie posibilă, trebuie ca identificarea sistemului să fi fost realizată în 
prealabil. În cazul de faţă, deoarece la debutul programului de cercetare identificarea sistemului 
era făcută doar la nivel ecosistemic, primele ipoteze avansate s-au referit la acest tip de sisteme şi 
la componente de biotop şi biocenoză. În a doua etapă au fost avansate ipoteze cu referire la 
complexe din Insula Mică a Brăilei, ansamblu de complexe de ecosisteme a cărui caracterizare 
din punct de vedere ecotoxicologic ne-o propusesem, şi la rolul acesteia în SDI. Cele opt ipoteze 
avansate pentru testare au fost următoarele: 
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1. Insula Mică a Brăilei joacă un rol semnificativ în circuitele biogeochimice ale metalelor în 
Sistemul Dunării inferioare, datorat în principal intervenţiei prin filtrarea apei de inundaţie; 

2. Distribuţia metalelor în compartimente abiotice ale ecosistemelor din Insula Mică a Brăilei 
prezintă tipare bine diferenţiate; 

3. Concentraţiile de metale se amplifică pe lanţurile trofice din ecosistemele din Insula Mică a 
Brăilei; 

4. Distribuţia metalelor în compartimente biotice ale ecosistemelor din Insula Mică a Brăilei 
prezintă tipare bine diferenţiate; 

5. Concentraţiile şi stocurile de metale în compartimentele ecosistemelor din Insula Mică a 
Brăilei sunt corelate cu gradienţii succesionali; 

6. Activitatea microorganismelor implicate în denitrificare în ecosistemele din Insula Mică a 
Brăilei este influenţată de concentraţiile de metale din sol/sediment; 

7. Există urmări importante ale conflictului din Iugoslavia în Sistemul Dunării Inferioare, din 
punct de vedere al poluării cu metale; 

8. Concentraţiile de metale în compartimente biotice din ecosistemele din Insula Mică a Brăilei 
sunt dincolo de valorile prag menţionate în literatura de specialitate şi reglementări. 

 
Figura 10 prezintă schema de organizare a programului de cercetare, inclusiv activităţile 
desfăşurate. Tabelul 5 prezintă planificarea în timp a activităţilor şi principalele relaţii dintre 
activităţi. 
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Figura 10 Schema de organizare a programului individual de cercetare. 
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Metalele de interes ecotoxicologic la care se referă ipotezele sunt Zn, Cu, Ni, Cr, Pb şi Cd, la 
care am adăugat Fe şi Mn (toxice la concentraţi mari, dar mai ales importante ca parametrii de 
control ai celorlalte metale), în unele cazuri Zr (pentru a obţine prime informaţii referitoare la 
acest element în lunca Dunării), şi într-un singur caz (ipoteza 8) o gamă largă de alte 
microelemente (determinate simultan prin activare cu neutroni, o tehnică cu costuri prohibitive). 
 

2.1 Organizarea spaţială 
 
Activitatea de cercetare a avut o componentă intensivă (în Insula Mică a Brăilei) şi o 
componentă extensivă (în lunca Dunării). Componenta extensivă a făcut parte dintr-un program 
mai larg, de caracterizare a distribuţiei poluanţilor în SDI, desfăşurat de un consorţiu de patru 
parteneri (Universitatea Bucureşti, ICIM18, INDD19 Tulcea şi IRCM20 Constanţa) în 1999 şi 
având ca scop evaluarea efectelor conflictului din Iugoslavia. Seturile de date referitoare la 
distribuţia metalelor obţinute în cadrul acestui program sunt utilizate, cu permisiunea colegilor 
de proiect, alături de cele proprii la testarea unora dintre ipotezelor avansate. 
 
Prelevarea probelor din compartimente abiotice şi biotice în cadrul programului extensiv s-a 
făcut la 91 de localizări din SDI, grupate în patru zone de impact în funcţie de distanţa faţă de 
zona de conflict: 

 8 staţii în prima zonă de impact (lacurile Porţile de Fier, km 1080- km 840; partener reponsabil ICIM) 
 22 staţii localizate pe Dunăre în a doua zonă de impact (lunca din amonte, delta interioară şi lunca din aval, km 

840 – km 78; parteneri responsabili ICIM şi Universitatea Bucureşti) 
 11 sisteme ripariene în a doua zonă de impact (fiecare cu 3-4 staţii pe gradientul transversal; partener 

responsabil Universitatea Bucureşti) 
 26 staţii în ecosistemele acvatice din a treia zonă de impact (delta costieră a Dunării şi sistemul lagunar Razelm 

– Sinoie; partener responsabil INDD) 
 22 de staţii în a patra zonă de impact (platoul continental al NV Mării Negre, 8 transecte de la N la S cu staţii pe 

gradientul de adâncime) 
 
Tabelul 6 prezintă complexele de ecosisteme din lunca Dunării studiate în mod intensiv sau 
extensiv şi staţiile pe Dunăre din care s-au prelevat probe biotice şi abiotice în cadrul 
programului extensiv de către Universitatea Bucureşti (în directă corelare cu programul 
individual doctoral). Pe lângă campania din 1999, când au fost prelevate probe din 11 complexe 
de ecosisteme localizate pe gradientul amonte-aval, au fost prelevate şi probe de sediment depus 
în urma inundaţiei majore din anul 2000 din 15 complexe locale situate intre km 790 (amonte 
Calafat) si km 175 pe Dunare (O. Fundu Mare). Prelevarea a fost făcută, ca şi în 1999, începând 
de la ţărm până în mlaştinile din interiorul complexelor investigate. 
 
Localizarea şi schiţe ale sistemelor studiate intensiv şi extensiv sunt prezentate în anexa 7.  
 
Trei complexe locale situate în Insula Mică a Brăilei au fost studiate intensiv. Problema 
principală a constituit-o surprinderea scării spaţio-temporale mari a sistemelor respective în 
condiţiile unei durate inevitabile limitate a programului individual doctoral. Soluţia adoptată a 
fost o organizare spaţială care a acoperit ecosisteme de tipuri diferite, iar în interiorul fiecărui tip 
major, ecosisteme aflate în stadii succesionale diferite. Cele trei complexe locale au fost: 
Ostrovul Fundu Mare (insular de tipul 5, conform rezultatelor identificării SDI, Vădineanu, 
Cristofor şi Iordache, 2001, anexa 3), complexul riparian Gura Gârluţei (riparian de tipul 3) şi 
Ostrovul Popa (în care au fost cercetate doar sectoare localizate între grindul rar indundat şi 
Dunăre, formate mai ales din ecosisteme în stadiu succesional tânăr, corespunzănd unor 
complexe insulare de tipul 2 şi 3). 
 

                                            
18 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului. 
19 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. 
20 Institutul Român de Cercetări Marine. 
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Tabelul 6 Localizarea staţiilor pe Dunăre şi sistemele din luncă investigate de Universitatea 
Bucureşti în cadrul programului extensiv. Sistemele marcate cu gri au fost investigate şi în  mod 
intensiv. 

Sistem în lunca inundabilă Km pe Dunăre la locul de acostare 
Zona ripariană Somova 100 
Sectorul Insula Mică a Brăilei (Ostrovul Fundu Mare, Ostrovul Popa, zona 
ripariană Gura Gârluţei). 

175-210 

Zona ripariană Gura Ialomiţei şi Ostrovul Gâsca 243 
Pacuiul lui Soare şi Ostrovul Talchia 357 
Zona ripariană Spantov 414 
Ostrovul Lung 468 
Ostrovul Gostinu 474 
Zona ripariană amonte Giurgiu 481 
Ostrovul Ciughinea 555-560 
Ostrovul Sredniak, zona ripariană amonte T. Măgurele 595.7-597 
Ostrovul Calnovăţ 605, 614 
Ostrovul Gârcov, zona ripariană Gârcov 621 
Zona ripariană aval Corabia 628 
Ostrovul Carabulea 687 
Zona ripariană Rast 747 
Zona ripariană Arceru 775 
Zona ripariană Ciuperceni 786 
Ostrovul Calafatul Mic (Turcesc) 790 
Zona ripariană amonte Calafat 795 
Staţia pe Dunăre Localizarea Km pe Dunăre 
B6 Râul Ialomiţa (aval) 242 
B5 Râul Ialomiţa (amonte) 246 
B4 Confluenţa braţului Borcea cu braţul Rău (Bala) 68 Bala 
B3 Silistra (aval) 372 
B2 Silistra (amonte) 379 
B1 Râul Argeş (aval) 425 
O11 Râul Argeş (amonte) 434 
O10bis Giurgiu (amonte) 481 
O10 Giurgiu (aval) 487 
O9 Râul Vedea (aval) 518 
O8 Zimnicea (aval) – Râul Vedea (amonte) 545 
O7 Turnu Măgurele (aval) 595 
O6 Râul Olt (aval) 608 
O5 Corabia (aval) 638 
O4 Koslodui (aval) 689 
O3 Lom (aval) (Rast, aval) 740 
O2 Vidin/ Calafat (aval) 788 
 
Transectul H din O. Fundu Mare (700 m lungime) a constat din 5 staţii (H1 - ţărm, H2 – grind 
înalt împădurit natural, H3 – pădure interioară naturală frecvent inundată, H4 – mlaştină la limita 
zonei H3, H5 – mlaştină la limita centurii lacurilor situate în mijlocul insulei). Staţiile 
transectului A-A’ din O. Fundu Mare (3 km lungime) au fost amplasate pe gradientul de 
hidroconectivitate dintre Dunăre şi ecosistemele acvatice din insulă, pe un canal şi cinci lacuri 
interconexate (CC1 – gura canalului de conexiune cu Dunărea, CC2 – mijlocul canalului de 
conexiune, LC – Lacul Chiriloia, LS – Iezerul lui Stan, LB – lacul Bercaru, LBd – Lacul 
Bordeiele, LF – Lacul Fundu Mare). Transectele 4 şi 5, care au inclus câte 4 staţii pe gradientul 
de inundabilitate (A = acvatic, F = frecvent inundat, R = rar inundat şi T = terestru) au fost 
amplasate în O. Fundu Mare, între Dunăre şi grind (transectul 4) şi între canalul Hogioaia şi 
pădurea frecvent inundată (transectul 5). 
 
Transectul I a fost stabilit astfel încât să acopere heterogenitatea ecosistemică a unui sector din 
O. Popa (300 x 1000m) şi a constat din staţiile I1 (întinsură), I2 şi A1 (situate la altitudini diferite 
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pe un grind jos împădurit, fost mic ostrov), I3 (într-un prival), B (pădure frecvent inundată 
situată la capătul din aval al privalului), I4 şi A2 (situate la altitudini diferite pe un grind înalt 
împădurit, alt fost ostrov alipit de O. Popa înaintea celui pe care au fost amplasate staţiile I2 şi 
A1). Transectele 1, 2 şi 3 (similar transectelor 4 şi 5) au inclus câte 4 staţii amplasate între 
Dunăre şi grind în O. Popa pe gradientul de inundabilitate. 
 
Transectul G a traversat sistemul riparian Gura Gârluţei localizat între Dunăre şi zona îndiguită 
şi a constat din staţiile G1 (ţărm), G2 (grind plantat cu plop), G3 (depresiune inundabilă cu 
păşune) şi G4 (în zona îndiguită). Au fost prelevate probe şi din sistemele acvatice localizate în 
gropile de împrumut din apropierea staţie G3. 
 
Studiul intensiv a fost făcut în cadrul unor proiecte de cercetare  derulate între 1994 şi 2001 la 
care s-a racordat programul individual doctorale (detalii în tabelul 4). În tabelul 7 prezentăm 
matricea de conexiune pentru sectorul Insula Mică a Brăilei, construită simplificat astfel încât să 
includă cele trei complexe studiate în mod intensiv, sistemele din care provin cele mai 
importante fluxuri de metale şi sistemele care receptează cele mai importante fluxuri de metale. 
Acest mod de abordare a fost folosit pentru evaluarea capacităţii de stocare şi retenţie a  
metalelor în complexele investigate. 
 
Tabelul 7 Matricea de conexiune simplificată pentru Insula Mică a Brăilei. Legendă: * indică 
faptul că stocurile metalelor în complex au fost estimate, x indică faptul că fluxul a fost evaluat, 
NE = stoc sau flux neevaluat. 

Emite / primeste s. O. Popa (*) G. G (*) OFM (*) SSE (NE) Dunăre (NE) 
sector O. Popa (*) - NE NE x x 
Gura Gârluţei (*) NE - NE x x 

O. Fundu Mare (*) NE NE - x x 
SSE (NE) NE NE NE - NE 

Dunăre (NE) x x x NE - 
 
Modelele homomorfe asociate sistemelor ecologice investigate sunt prezentate în anexa 3, iar în 
anexa 8 sunt incluse câteva imagini reprezentative pentru ecosistemele cercetate (planşele 1-12). 
 

2.2 Metode de prelevare a probelor şi evaluare a unor parametrii în teren 
 
Ecosistemele în care s-au evaluat concetraţiile de metale în sol/sediment au fost cele traversate 
de transectele G, H, I şi A-A’. Probele de sol şi sediment au fost prelevate astfel: pe transectele G 
şi H la 8 momente în 1996 şi 3 momente în 1997, în staţiile A1, A2 şi B la 3 momente în 1996 şi 
7 momente în 1997, pe transectul A-A’ la 6 momente în 1997 (lunar între aprilie şi octombrie) şi 
4 momente în 1999. S-au prelevat câte 9 unităţi de probă din trei lacuri (Chiriloaia, Bordeiele şi 
Iezerul lui Stan), A1, A2 şi B, câte 6 din Dunăre, canalul Hogioaia, lacul Bercaru şi lacul Fundu 
Mare, şi câte 5 din celelalte ecosisteme. S-a utilizat un corer de oţel inox echipat la nevoie cu 
prelungitoare astfel încât să se poată preleva de sub apă cu adâncime până la 3 m. Din carota 
extrasă s-a luat pentru analiză doar partea centrală, care nu a intrat în contact cu metalul.  
 
Sedimentul depus a fost prelevat cu capcane de sediment (plăci de faianţă), trei unităţi de probă, 
după fiecare eveniment hidrologic. În mod ocazional sedimentul depus proaspat după inundaţia 
majoră a fost prelevat şi fără capcane, fiind diferenţiat de cel preexistent prin stratul de litieră 
nedescompusă care se interpune între cele două straturi de sediment. 
 
Pentru evaluarea concentraţiilor de metale în apă de suprafaţă, subterană, seston şi vegetaţie au 
fost investigate ecosistemele traversate de transectele G, H şi I. Prelevarea probelor s-a făcut în 
1996. Apa de suprafaţă a fost prelevată de un număr variabil de ori (de la 13 momente în 
ecosisteme care prezentau permanent acest compartiment, până la o singură dată pe grindurile 
înalte; pe unul din grinduri, G2, s-a ajuns după perioada de inundare). Apa subterană s-a prelevat 
utilizând piezometre instalate (câte unul pe adâncime în fiecare staţie) la adâncimi de 20, 40, 80, 
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200 şi 400 cm. Instalarea piezometrelor s-a făcut într-o  groapă cu diametrul de 6 cm făcută cu 
un burghiu olandez, cu câţiva centimetri mai adâncă decât lungimea piezometrului. Fundul 
gropii a fost umplut cu pietriş necalcaros până la adâncimea necesară pentru tub,  care a avut 
diametrul de 2 cm. Tubul a fost aşezat cu un capăt pe patul de pietriş şi cu celălalt capăt la 
suprafaţa solului. S-au mai adaugat câţiva centimetri de pietriş pentru ca baza tubului să fie 
efectiv înconjurată pentru facilitarea intrării libere a apei, prevenind în acelaşi timp şi blocarea  
cu sol. Gaura săpată a fost apoi umplută cu sol, tasând cu fermitate cu o vergea. Înaintea atingerii 
adâncimii echivalente cu nivelul orizontului în care baza următorului tub (mai superficial) este 
aşezată, un strat de bentonită de cel puţin 5 cm grosime a fost adăugat sub formă de pudră uscată 
sau bulgări pentru a asigura etanşeitatea, astfel încât fiecare piezometru să caracterizeze apa 
dintr-un anumit orizont de sol.  
 
În teren sau imediat după prelevare au fost determinaţi următorii parametrii: 

 parametrii morfometrici ai sistemelor investigate 
 pH-ul apei (cu un pH-metru Hanna), conductivitatea şi temperatura apei (cu aparate digitale 

de teren), transparenţa apei de suprafaţă (cu discul Secchi), adâncimea apei de suprafaţă 
(direct cu sonde şi indirect faţă de repere), nivelul apei subterane (folosind o ruletă cu senzor 
la capăt), 

 pH-ul solului (prin alcătuirea unei paste din 10g de sol şi 25 ml de apă, omogenizare 15 min 
şi utilizarea unui electrod de teren), potenţialul redox în sol la 5, 40 şi 80cm (cu electrozi de 
platină lipiţi la sârmă de cupru, perfect etanşeizaţi, calibraţi în prealabil cu soluţie de 
chinhidronă în tampon de ortoftalat de K şi instalaţi permanent la adâncimile respective; 
citirea s-a făcut faţă de un electrod de calomel, folosind mV-metrul Hanna, iar valoarea citită 
s-a corectat prin calcul în funcţie de pH), densitatea solului  (obţinută la aplicarea metodei de 
evaluare a denitrificării, care presupune prelevarea şi incubarea solului în atmosferă cu 
acetilenă în flacoane etanşe; pentru detaliile metodei). 

 
Alţi membrii ai echipei de cercetare au evaluat caracteristicile pedologice ale solurilor / 
sedimentelor (Benea, 1997), structura şi productivitatea comunităţilor vegetale (Sârbu şi 
Cristofor, 1997). Aceste date, împreună cu cele pentru caracterizarea unităţilor 
hidrogeomorfologice din punct de vedere morfometric, hidrologic (Iordache şi colab., 1997a,b) 
şi chimic au servit pentru discutarea particularităţilor structurale şi funcţionale ale ecosistemelor 
din punct de vedere succesional (Vădineanu, Cristofor, Iordache, 1997). 
 
Prelevarea pentru evaluarea speciaţiei chimice a metalelor s-a făcut de pe transectul H în anul 
2001 în fază neinundată. Din staţia H2 s-au prelevat probe de sediment atât din orizontul 
superficial (a) cât şi din orizontul de adâncime (b) – 40 cm, iar din staţile H3 şi H4 numai din 
orizontul superficial (a). Numărul de unităţi de probă a fost de 10 la fiecare staţie/adâncime. Au 
fost analizate următoarele metale : Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb şi Zn. 
 
Pentru evaluarea concentraţiilor în litieră cu origine terestră şi acvatică au fost adoptate două 
metode. Pe de o parte, s-a urmărit variaţia concentraţiei de metale în probe de litieră şi detritus 
găsit pe sol, în teren (tabelul 8). S-au prelevat cantitiv câte cinci unităţi de probă cu un cuadrat de 
0.25 x 0.25m. Compartimentele au fost detritus cu originea în litiera produsă în anii anteriori (6b, 
figura 38), apreciat ca atare după aspect şi grad de descompunere, precum şi necromasă acvatică 
(macrofite şi macronevertebrate acvatice) rămasă după retragerea apei de inundaţie (6c, figura 
38).  
 
Pe de altă parte, s-au folosit probe dintr-un experiment pentru evaluarea ratei de descompunere a 
litierei nou produse (compartimentul 6a, figura 38) Experimentul a fost instalat în noiembrie 
1996 (Ţopa şi colab., 1998). O parte dintre variantele experimentale au fost utilizate astfel: 
frunze de Salix triandra la staţiile I2, I4, I5, H3, partea supraterană a Bidens tripartita la staţia 
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I2, partea supraterană a Xanthium italicum la staţia B, partea supraterană a Typha latifolia la 
staţia H4 şi frunze de Populus nigra la staţia I6.  La momentul t0 (instalare) au fost analizate 7 
unităţi de probă. La cele 7 momente de prelevare după instalare (2, 4, 6, 8, 16, 20 şi 24 
săptămâni) s-a analizat câte o probă compozită, alcătuită prin omogenizarea unor subprobe din 
cele trei unităţi de probă prelevate. 
 
Tabelul 8 Momentele în care s-a prelevat detritus. Celulele gri indică prelevarea de necromasa 
(cu originea în faza acvatică a sistemului) rămasă la sol în faza terestră. Celulele albe indică 
prelevarea de litieră / detritus provenind din anii anteriori celui de prelevare. Ultima coloană 
(intrări din litiera nouă) se referă la cantitatea rămasă după descompunerea parţială a litierei 
produse în 1997 (g s.u. / m2). Valorile în paranteze indică faptul că litiera lipsea în staţiile din 
care nu s-a prelevat la momentul respectiv. 
 

 Stocul de litieră şi detritus vechi (celule albe) şi necromasă acvatică 
(celule gri) 

Intrări din 
litiera nouă 

Staţia Mar-96 Jun-96 Jul-96 Aug-96 Sep-96 Nov-96 Mar-97 
G1 (0) x x x  16.33*
G2 x x x x 579.18
G3 x x x x 
G4 x x x x 
H1 (0)   
H2 x x x x 207.95
H3 x x x x x  166.47
H4 x  x  
H5 (0)  x  
I1 (0) x x x  
B (0)   73.49
I2 x x x  236.44
I3 (0) x x x  46.27*
I4 x x x x 130.26
I5 x x x  171.08
I6  x x x 484.18
* în condiţiile în care litiera nu ar fi exportate în Dunăre sau îngropată sub sedimentul depus 
 
Organizarea spaţială pentru prelevarea carabidelor (stadiu de imago) a inclus sistemele traversate 
de transectele H, I şi G. Prelevarea a fost făcută de către alţi membrii ai echipei la fiecare două 
săptămâni în 1996 între iunie şi octombrie cu capcane Barber (Ciubuc, 1997). După determinare 
la nivel de specie au fost selectate cinci specii de carabide, cele mai abundente, şi anume: 
Pseudophonus rufipes (Pr), Carabus cancellatus (Cc), Chlaenius festivus (Cf), Chlaenius 
spoliatus (Cs) şi Poecillus cupreus (Pc).  Pseudophonus rufipes este un fitofag, Poecilus cupreus 
preferă detritus organic, dar consumă şi detritus vegetal, Chlaenius spoliatus este detritofag, 
uneori şi răpitor, iar Chalenius festivus şi Carabus cancelatus sunt răpitori. Probe obţinute în 
acest fel şi stocate în alcool timp lung înainte de analiză au mai fost utilizate pentru 
caracterizarea intervenţiei insectelor în circuitele metalelor (ex. Rabbitsch, 1995a-c). Metoda de 
capturare şi stocarea îndelungată în alcool etilic ar putea induce o modificare a concentraţiilor de 
metale. Pentru a evalua efectul stocării în alcool, au fost utilizaţi indivizi de Pseudophonus 
rufipes prinşi vii, din care o parte au fost stocaţi prin congelare, iar altă parte la fel ca indivizii 
capturaţi cu capcane Barber. 
 
S-au prelevat probe de gasteropode bentonice din Lacul Chiriloaia (staţia LCh), canalul Hogioaia 
(staţia CC1) şi Dunăre amonte de conexiunea cu canalul Hogioaia la patru momente de timp, 
între mai şi septembrie 1999 (Ignat, 1999). Gasteropode bentonice au fost prelevate şi în 1996 
din ecosistemele în care sunt localizate staţiile I3, G3, H3, H4, H5 şi H6. Speciile prelevate au 
fost Lytoglyphus naticoides (la I3) şi Viviparus sp. (la celelalte staţii), la trei momente (iunie, 
iulie şi august) în câte trei unităţi de probă.  
 
Probele de amfibieni utilizate au fost prelevate din complexele locale traversate de transectele I, 
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H şi G în 1995 (Cogălniceanu, 1997). Indivizii adulţi prelevaţi au aparţinut speciilor Rana 
esculenta şi Rana ridibunda. 
Au mai fost prelevate următoarele probe din compartimente biotice: 

 nevertebrate găsite în săculeţi de litieră prelevaţi în cadrul unui experiment de 
descompunerea litierei derulat între noiembrie 1994 şi aprilie 1995 (Cristofor şi Tunde, 
1995). Experimentul a fost similar ca design şi scop cu cel descris anterior, dar a avut altă 
organizare spaţială. Săculeţii au fost instalaţi în staţiile transectelor 1-5 (figurile 16, 19 şi 20). 
Pentru caracterizarea coeficientului de transfer am utilizat probe de litieră şi nevertebrate 
provenind de la următoarele variante exeprimentale: Salix triandra la transectele 2, 4 şi 5, 
Populus nigra la transectele 1 şi 4. Pentru fiecare moment de prelevare s-au alcătuit probe 
compozite de litieră şi nevertebrate din cele trei unităţi de probă. Dintre nevertebratele 
identificate au fost selectate pentru analiză doar cele detritofage (compoziţia specifică este 
prezentată de Ciolpan, 1995). 

 nevertebrate bentonice filtratoare (Anodonta sp., câte trei unităţi de probă prelevate în iunie, 
iulie şi august 1996 în staţiile I1 şi I3), prelevate personal 

 nevertebrate fitofile (Limnea stagnalis, Planorbarius corneus şi Stagnicola palustris 
prelevate lunar în cinci unităţi de probă între iunie şi septembrie 1999 în Lacul Chiriloaia şi 
în trei unităţi de probă între iunie şi august 1996 în staţiile G3, H3, H4, H5 şi H6 / Lacul 
Chiriloaia), prelevate personal, 

 oligochete şi chironomide în lacul Chiriloaia (Ignat, 1999, date nepublicate) 
 mormoloci (în câte zece unităţi de probă cu un ciorpac la staţiile G3 şi H3 la sfârşitul lui  

mai, iunie şi iulie 1996), prelevaţi personal, 
 peşti omnivori şi răpitori în 1999 în sectorul Insula Mică a Brăilei (prin colaborare cu ICIM) 
 păsări ihtiofage, prelevat personal. Au fost analizaţi indivizi de Larus argentatus găsiţi morţi 

(de curând) pe un ostrov tânăr în sectorul Insulei Mici a Brăilei. Acest tip de metodă de 
prelevare mai este practicat în caracterizarea concentraţiilor de metale în păsări (de ex. pentru 
monitorizarea poluării metalelor pe coasta belgiană a Mării Nordului, Iordache, 1993). 
Concentraţiile de metale s-au determinat după disecţie pe probe de muşchi striat şi ficat.  

 
Evaluarea concentraţiilor de metale grele după conflictul din Iugoslavia a implicat toţi partenerii 
din consorţiul menţionat. În urma analizei efectuate s-a stabilit că elementele de care depinde 
design-ul programului de prelevare sunt: structura SDI, în mod particular modelul homomorf al 
circuitelor biogeochimice ale substanţelor toxice, potenţialul de utilizare al compartimentelor 
biologice, datele disponibile pentru caracterizarea sistemului de referinţă (anterior conflictului), 
exigenţe pentru asigurarea calităţii datelor. Rezultatele identificării SDI sunt prezentate în anexa 
0. Potenţialul de utilizare a compartimentelor biologice în activitatea de monitorizare este 
prezentat în tabelul 9. 
 
În Deltă şi zona de coastă a Mării Negre s-au prelevat probe de apă, sediment şi peşti de către 
partenerii de consorţiu. Universitatea din Bucureşti, pentru caracterizarea concentraţiilor de 
metale în compartimente biotice şi abiotice după conflictul din Iugoslavia, a prelevat probe din 
Dunăre şi ecosistemele din luncă menţionate în tabelul 5. Prelevarea s-a făcut în luna august 
1999. Din Dunăre s-au prelevat probe de sediment (câte trei replicate în zona de mal şi trei în 
zona centrală a şenalului) şi de bivalve (Anodonta sp. şi Unio sp., 9 unităţi de probă). Din 
ecosistemele de luncă s-au prelevate probe de vegetaţie terestră şi palustră (parte supraterană şi 
subterană), amfibieni şi carabide, sediment depus şi sediment /sol antrerior inundaţiei, 
urmărindu-se, în cazul probelor biologice, prelevarea aceloraşi specii din toate complexele 
locale: Rubus caesisus (doar frunze), Salix sp. (rădăcini adventive), Xanthium sp. (indivizi 
tineri), Sparganium sp. (doar frunze), Lythrum salicaria, Rana sp. (juvenili), carabidul 
Pseudophonus rufipes. Probele din mlaştini şi lacuri au inclus specii vegetale (de ex. Salvinia 
natans, Ceratophillum demersum, Nymphoides peltata, Trapa natans, Typha latifolia) şi 
gasteropodele Viviparus acerosus, Planorbarius corneus şi Physa acuta. Rădăcinile adventive de 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

85

Salix au fost prelevate deoarece s-a presupus că reflectă concentraţiile de metale din apă pe 
timpul inundaţiei majore (care s-a suprapus cu perioada de conflict), juvenilii de Rana sp. pentru 
că ar putea reflecta concentraţiile de metale imediat după retragerea apei, iar plantele anuale 
(Xanthium sp.) şi carabidele pentru a vedea dacă sedimentul  nou depus (posibil contaminat) a 
avut o influenţă asupra concentraţiilor de metale în aceste populaţii. Speciile ubicuitare Rubus 
caesius şi Lythrum salicaria au fost alese deoarece rezultate anterioare obţinute utilizând ca 
metodă de determinarea a metalelor activarea cu neutroni (Pantelică şi colab., 1998) indicaseră o 
complementaritate a lor cu Xanthium sp. în ce priveşte metalele care sunt concentrate 
preferenţial. Toate probele din luncă au avut minim nouă unităţi de probă, din care s-a preparat o 
probă compozită (două subprobe, pentru partea subterană şi supraterană, în cazul plantelor). În 
colaborare cu ICIM şi Inspectoratele de Protecţia Mediului din judeţele riverane Dunării au fost 
obţinute în august 1999 probe de peşti din 10 sectoare pe gradientul amonte aval (câte cinci 
unităţi de probă din speciile Abramis brama, Cyprinus carpio, Lucioperca lucioperca şi Esox 
lucius). ICIM a furnizat şi probe compozite de sediment (prelevat din Dunăre în august 1999) din 
şapte staţii diferite de cele de unde a prelevat Univ. Bucureşti. 
 
Tabelul 9 Potenţialul de utilizare a unor compartimente biologice în evaluarea efectelor 
conflictului din Iugoslavia. 

Compartiment Avantaje Dificultăţi Utilizare 
Plante Specii ubicuiste în SDI, uşor de 

prelevat, unele mediază fluxuri 
interceptate de om (cultivate în luncă) 

Limitare în prima faza la 
plantele anuale pentru a 
surprinde contaminarea 
datorată sedimentului 
depus 

• Determinări de concentraţii 
pentru evaluarea 
contaminării şi fluxurilor 
interceptate de om 

Nevertebrate 
terestre 

Specii ubicuiste în SDI, ciclu scurt de 
viaţă, reacţionează rapid la 
contaminarea solului şi plantelor 

Relativ dificil de prelevat • Determinări de concentraţii 
pentru evaluarea 
contaminării 

Amfibieni Larvele si juvenilii indică modificări 
pe termen scurt, adulţii utilizabili 
pentru modificări pe termen lung 
(verigi trofice superioare) 

Relativ dificil de prelevat  • Determinări de concentraţii 
pentru evaluarea 
contaminării 

Mamifere (fond 
cinegetic şi 
animale crescute 
în baltă) 

Mediază fluxuri interceptate de 
populaţia umană 

Dificil de prelevat 
(presupune colaborarea cu 
terţi) 

• Determinări de concentraţii 
pentru evaluarea 
contaminării şi fluxurilor 
interceptate de om 

Plancton / 
Comunităţi 
microbiene 

Ciclu scurt de viaţă, comunitatea  se 
restructurează rapid la apariţia unui 
factor de zgomot 

Dificil de prelevat în 
cantităţile necesare pentru 
determinări chimice / 
Dificil de evaluat rolul in 
stocarea  compuşilor 
toxici 

• structura comunităţii ca 
indicator al contaminării 

• modificări ale unor 
parametrii functionali ca 
indicator al contaminării 

Faună bentonică Specii ubicuiste în SDI, în contact cu 
cel mai important compartiment de 
stocare, unele grupe suferă modificări 
morfologice la poluări acute 

Relativ dificil de prelevat 
în cantităţi suficiente 
pentru determinări 
chimice 

• Determinări de concentraţii 
pentru evaluarea 
contaminării  

• Modificări morfologice la 
nivel individual ca indicator 
al contaminării 

Peşti Verigi trofice finale, acumulează şi 
prin schimbul cu apa, mediază fluxuri 
interceptate de populaţia umană, 
semimigratorii pot reflecta gradientul 
de contaminare amonte-aval 

Dificil de prelevat 
(presupune colaborarea cu 
terţi) 

• Determinări de concentraţii 
pentru evaluarea 
contaminării şi fluxurilor 
interceptate de om 

 
După analizarea rezultatelor obţinute în 1999 s-a avansat o ipoteza suplimentară, că în anul 2000 
nu mai este prezent un gradient descrescator al concentratiilor de metale dinspre amonte spre 
aval in sedimentul depus în luncă după inundaţie. Confirmarea acestei ipoteze ar furniza 
argumente suplimentare pentru a considera că gradientul amonte aval al concentraţiilor unor  
metale în sedimentul depus, observat în 1999, este datorat surselor de poluare asociate 
conflictului din Iugoslavia. Pentru testarea ipotezei secundare avansate au fost prelevate probe de 
sediment depus în urma inundaţiei majore din anul 2000 în 15 complexe locale situate între km 
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790 (amonte Calafat) si 175 pe Dunare (O. Fundu Mare). Prelevarea s-a facut din diferite tipuri 
de ecosisteme începând de la ţărm până la mlaştinile din interiorul complexelor investigate. 
Fiecare probă a constat din trei unităţi de probă.  
 
Rata de denitrificare a fost evaluată în toate ecosistemele în care s-a evaluat concentraţie de 
metale în sol şi sediment. Numărul de unităţi de probă, perioada şi frecvenţa de prelevare au fost 
aceleaşi ca în cazul metalelor (Iordache şi Cociug, date nepublicate). Pentru evaluarea ratelor de 
denitrificare s-a folosit metoda incubării cu acetilenă. Solul a fost prelevat pe o adâncime de 8 
cm într-un tub de plastic cu perforaţii, care să faciliteze difuzia gazelor, şi introdus într-un flacon 
etanş de 250 ml. În flacon s-au injectat 20 ml de acetilenă produsă într-o lampă de carbid conexat 
la un sistem care permite prelevarea acetelinei la o presiune de 1 atm. După 2 min de la injectare 
flacoanele s-au depresurizat şi s-au lăsat la incubat timp de 4h la temperatura ambiantă. 
Acetilena inhibă enzima implicată în ultima etapă a denitrificării, ceea ce duce la acumularea de 
N2O în flacon. După incubare s-au prelevat câte 5 ml de probă de aer din flacon utilizând un 
flacon vidat de tip Venoject. Pentru a calcula rata de denitrificare raportată la gram de sol uscat 
s-a evaluat greutatea solului incubat şi volumul de aer prin cântărirea flaconului gol înainte de 
incubare, a flaconului cu probă, recântărire după umplerea spaţiului gol din flacon cu apă şi 
calcularea diferenţelor de greutate. Umiditatea solului s-a determinat în laborator. Pe probele de 
aer s-a determinat concentraţia de N2O la un gaz cromatograf Varian echipat cu o coloană cu 
umplutură Porapaq Q şi detector cu captură de electroni. 
 
2.3 Experimente de laborator 
 
În vederea evaluării efectelor metalelor asupra ratei de denitrificare nu am efectuat experimente 
in situ (de tip “enclosures”) din considerente etice, impuse de orice  finanţator, la a căror 
oportunitate subscriem (ar fi indus o poluare cu metale). Experimentul de laborator pentru care 
am optat, adaptat după Pell şi colab. (1998), a presupus incubarea solului / sedimentului cu 
concentraţii din ce în ce mai mari de metal (sub formă de clorură) în soluţia solului. Metalele 
studiate au fost cele identificate ca fiind corelate cu rata de denitrificare în mlaştini şi lacuri 
foarte puţin adânci, deoarece aceste ecosisteme sunt inundate pe o perioadă lungă, sedimentul lor 
este saturat cu apă aproape tot timpul, şi ca urmare s-a considerat că experimentul reflectă mai 
bine condiţiile din sistemul real (decât dacă ar fi fost studiate metalele corelate cu denitrificarea 
în pădurile naturale). Rata de denitrificare s-a evaluat tot prin inhibare cu acetilenă. În primul 
experiment, sedimente cu rată de denitrificare scăzută (varianta 1A) şi rată de denitrificare 
ridicată (varianta 1 B), selectate pe baza studiilor anterioare, au fost incubate cu concentraţii de 
metale variind de la valori de fond la 16 ppm în soluţia de incubare (fracţie dizolvată). Deoarece 
răspunsul a fost foarte diferit între cele două variante experimentale, s-a derulat un al doilea 
experiment. În acesta s-a folosit doar sediment cu rată joasă de denitrificare incubat în două 
variante: prima cu concentraţii crescătoare de metale în soluţia de incubare (de la valori de fond 
la 512 ppm, varianta 2A), a doua cu metale, substrat şi resursă energetică pentru a stimula 
denitrificarea (KNO3 1mM şi glucoză 20mM, varianta 2B). Fiecare variantă de incubare a avut 
cât trei replicate la fiecare concentraţie de metal. Caracteristicile generale ale sedimentelor 
utilizate sunt prezentate în tabelul 10. 
 
Tabelul 10 Caracteristicile generale ale sedimentelor utilizate în experimente. 
Experiment şi 
variantă 

Tip 
granulometric 

Pierdere la 
calcinare 
(%) 

Potenţial redox la 
prelevare  (mV, 
primii 5 cm) 

pH Fe 
(%) 

Rata de denitrificare la 
prelevare (ngN2/g 
s.u./oră) 

1 Varianta A Praf nisipos 4.1 % 150 7.43 3.1 10.27 
1 Varianta B Argilă prăfoasă 6.2 %  30 7.19 5.0 75.17 
2 A şi B Praf 5.2 % 75 7.64 4.5 0.62 
 
Concentraţia de incubare nu arată neapărat efectul inundaţiei, deoarece pe durata acesteia nu are 
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loc o mixare a orizontului superficial de sol cu apa. Indică mai degrabă efectul asupra activităţii 
microbiene din sedimentul depus proaspăt. În al doilea experiment s-a utilizat, de altfel, sediment 
recent depus. Concentraţiile de efect s-au comparat cu concentraţiile de metale uşor extractabile 
din solul ecosistemelor investigate, pentru a evalua posibilitatea de apariţie a unor astfel de 
concentraţii în sistemul real. 

 
2.4 Analize de laborator 

 
La debutul programului doctoral erau disponibile ca echipamente interne pentu determinări de 
metale un spectrometru de absorbţie atomică cu cuptor Goblin şi un cuptor de mineralizare 
uscată (calcinare). Performanţele scăzute ale aparatului menţionat (fiabilitatea scăzută, numărul 
redus de lămpi şi, mai ales, lipsa autosamplerului, o parte esenţială a unităţii de atomizare 
electrotermală - Welz şi Sperling, 1998), precum şi vechimea şi capacitatea redusă a cuptorului 
de calcinare făcea necesară proiectarea şi achiziţionarea unui sistem de analiză a metalelor 
adaptat cerinţelor ecologiei sistemice. Proiectarea şi achiziţionarea s-au putut face în cadrul 
proiectul “Bază de cercetare cu utilizatori multiplii în domeniul ecologiei sistemice”21. Schema 
stabilirii configuraţiei necesare este prezentată în tabelul 11. Configuraţia achiziţionată include: 
• moară analitică cu cuţit de carbură de W. 
• moară analitică cu bile (Zr, sialon şi agat) marca Fritsch. 
• sistem de digestie cu microunde (cuve de teflon şi cuarţ) Perkin Elmer – Anton Paar. 
• cuptor de digestie uscată de capacitate mare Vulcan. 
• multiagitator cu răsturnare pentru extracţii secvenţiale. 
• spectrometru de absorbţie atomică cu flacără Perkin-Elmer 300, lămpi pentru 17 elemente şi 

toate anexele necesare. 
• spectrometru de absorbţie atomică cu cuptor Perkin-Elmer 600 şi toate anexele necesare. 
• materiale de referinţă (sol, ţesut vegetal şi ţesut animal) pentru asigurarea calităţii datelor. 
 
În perioada intermediară, până la achiziţionarea sistemului, s-a lucrat cu aparatele existente, 
precum şi în laboratoarele altor instituţii cu care s-a colaborat22. Cu noul sistem s-a putut lucra în 
2001 la evaluarea speciaţiei chimice a metalelor. Dotarea de bază a existat de la bun început 
(distilatoare, purificator de apă MilliQ, flacoane de teflon pentru mineralizare umedă pe baie de 
nisip, sisteme de filtrare, etc). 
 
Uscarea probelor de sol/sediment s-a făcut la 105oC. Părţi egale din fiecare unitate de probă au 
format o singură probă medie, omogenizată cu precauţiile necesare pentru a se evita 
contaminarea, mojarate într-un mojar de agat şi sitate prin sită cu ochiuri de 0.5 mm. Zn, Cu, Ni, 
Cr şi Pb au fost determinate prin fluorescenţă de raze X (XRF) utilizând un aparat VRA – 30. 
Avantajele acestei metode sunt rapiditatea şi caracterul nedistructiv. Prin aceeaşi metodă au mai 
fost determinate Fe, Mn (Fe dă informaţii indirecte cu privire la structura solului, Mn, la 
concentraţii foarte mari, poate fi toxic pentru plante, ambele controlează comportamentul 
celorlalte metale) şi Zr (dă informaţii indirecte cu privire la structura solului, fiind asociat în 
primul rând cu fracţiile nisipoase). Deoarece XRF este influenţată de mărimea particulelor de 
probă, s-a procedat la o măcinare suplimentară a probelor folosind o moară electrică cu cuţit din 
carbură de wolfram. Pastilarea amestecului probă - liant s-a făcut la o presiune de 50 atm, 
stabilită în prealabil ca optimă.  

                                            
21 Activitatea s-a desfăşurat împreună cu Dr. Aurora Neagoe şi cu asistenţa Prof. Dr. Manfred Anke de la Universitatea din Jena. 
22 Doresc să exprim mulţumiri colaboratorilor externi fără de care determinările de metale pentru această teză nu ar fi putut fi efectuate în timpul 
cuvenit: Prof. Dr. Ion Brad, CP II Dr. Ana Pantelică, Fizician Monica Matache, CP1 Dr. Mariana Constantinescu şi CPII Anda Cernatoni. 
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Tabelul 11 Stabilirea configuratiei optime pentru analiza metalelor. Tabelul central include 
metalele a căror determinare poate fi necesară în ecologie, tabelul de sus metodele de 
mineralizare pentru care se poate opta, iar tabelul de jos cele mai uzuale metode de determinare. 
 

Metoda de 
mineralizare 

Risc de 
contaminare 

Descompunere 
completa 

Cost Rapiditate Precizari 

Mineralizare 
uscata 

*** *** * *** Putin aplicabila in 
analiza de inalta 
precizie 

Mineralizare 
umeda in sistem 
deschis 

** **/*** ** **/*** Descompunere 
completa la To 
inalte si folosind 
HClO4, H2SO4 

Mineralizare 
umeda sistem 
inchis (PTFE) 

* ** ** ***  

Mineralizare 
umeda microunde 
(PTFE, cuart) 

* *** *** ** Necesita sistem de 
inalta omogenizare 
a probei 

 
 
 

Tip de probă Elemente 
selectate Sol, 

sediment 
Precipitatii, 
apa de 
suprafata si 
subterana, 
ape reziduale 

Producăt
ori 
primari, 
Alimente 

Consumato
ri, 
alimente 

Conc. 
minimă 
(ppb) 
(pe baza 
literaturii) 

Limita de 
deteţtie 
A(E)AS 
(ppb) 

Limita 
detectie 
ICP-OES 
(ppb) 

Na X X    (E) 0.3 F 3 
K X X X   (E) 3 F 20 
Ca X X    (E) 1.5 F 0.02 
Mg X X X  0.2 0.15 F 0.07 
Fe X X   1.3 5 F, .01G 2 
Mn X X X  0.2 1.5 F, .035G 0.4 
As X X X x 2 0.2 G 50* 
Cd X X X x 0.01 0.008 G 1* 
Co x X X x 0.04 0.15* G 1* 
Cr x X X x 0.08 0.03 G 2* 
Cu x X X x 0.1 0.1 G 0.4* 
Hg x X X x 0.01 0.009 GH 1* 
Mo x X X x 1 0.08 G 3* 
Ni x X X x 0.2 0.3 G 3* 
Pb x X X x 0.001 0.8* G 50* 
Se x X X x 0.1 0.03 GH 0.5* 
V x X X x 0.9 0.1 G 1* 
Zn x X X x 0.01 0.1* G 5* 
* = peste concentratia minima estimata, E = citire in emisie emisie, F = atomizare cu flacara, G = atomizare cu cuptor, H = sistem hidrura. 
 
 

Metoda de determinare Caracterizare 
Spectrometrie de absorbtie atomica cu atomizare in 
flacara si cuptor, cu sistem hidrura si posibilitati de citire 
in emisie, corectie Zeeman si automatizare. 
Metoda optima pentru necesitatile BCUM 

Raspunde cerintelor analitice, viteza de lucru mai 
scazuta ca ICP-OES,  dar corespunztoare fluxului 
estimat de probe, costuri de achizitionare si de 
intretinere mai mici ca ICP-OES 

Spectrometrie de emisie cu plasma cuplata inductiv 
(ICP-OES) 

In general limite de detectie peste cele necesare, viteza 
mare de lucru (100 probe multielement/zi), costuri de 
intretinere ridicate (consum mare de Ar) 

ICP-MS Cele mai scazute limite de detectie, costuri prohibitive 
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Etalonarea s-a făcut utilizând standarde cu matrice similară (aluviuni), având în vedere că XRF 
este sensibilă la modificări de matrice. Două sau trei replici analitice (în funcţie de valorile 
obţinute la primele două) au fost practicate pentru fiecare probă compozită şi s-a calculat 
valoarea medie. Pentru a verifica reproductibilitatea analitică, cinci probe au fost introduse în 
fiecare serie de analiză. Nu s-a observat o tendinţă uniformă de variaţie, iar eroarea s-a încadrat 
în marja de 5 %  Aceleaşi probe au fost analizate şi prin digestie umedă cuplată cu spectrometrie 
de absorbţie atomică cu atomizare în flacără, F-AAS (cu excepţia Zr, pentru care XRF este 
metoda standard). 
 
Într-un flacon de teflon s-au cântărit 1 ± 0,001g probă compozită peste care s-a adăugat 2,5 ml 
HNO3 concentrat (1.4 g/ml) si 7,5 ml HCl concentrat (1.19 g/ml, reactivi utltrapuri Merck). S-a 
agitat după fiecare adaugare de reactivi, si apoi s-a lăsat în repaus 16 h (peste noapte). A doua zi 
flacoanele s-au încalzit timp de 2h pe baie de nisip, după care reluarea s-a făcut cu HNO3 0,5 
mol/l, urmată de trecere cantitativa la balon cotat de 25 ml. Pentru determinare s-a utilizat un 
spectrometru AAS-30 (Carl Zeiss Jena). Etaloanele pentru curbele de calibrare au fost preparate 
utilizând standarde Merck. Concentraţiile determinate prin această metodă au fost în toate 
cazurile mai mici decât cele determinate prin XRF. Diferenţa ar putea fi alocată fracţiei 
reziduale, care nu este adusă în soluţie prin metoda de mineralizare folosită, dar în 1996-97 nu au 
putut fi făcute extracţii secvenţiale pentru a verifica această presupunere. O imagine asupra 
erorilor induse de mineralizare s-a obţinut utilizând o probă la care s-au adăugat cantităţi 
cunoscute de clorură de Zn şi Cu (sub formă de soluţie, folosind reactivi aduşi în prealabil la 
greutate constantă). Proba îmbogăţită s-a uscat, s-a omogenizat din nou la moara analitică şi s-au 
analizat trei subprobe. Metalele adăugate au fost regăsite într-o proporţie variind între 92 şi 106 
%. Cd a fost în multe cazuri aproape de limita de detecţie a metodei XRF pentru acest metal (1 
ppm) şi, ca urmare, a fost determinat în toate probele prin mineralizare umedă şi F-AAS, după 
metoda descrisă mai sus. 
 
Probele de sol/sediment prelevate în 1999 au fost analizate doar pentru conţinutul de Fe, Mn, Zn, 
Cu, Cr, Pb şi Cd, prin F-AAS (aparate Perkin Elmer şi Varian). Analizele nu s-au mai efectuat pe 
probe medii, ci pe fiecare din cele cinci unităţi de probă. În 1999 calitatea mineralizării s-a 
verificat cu materiale de referinţă din programul de intercalibrare în care sunt implicate 
laboratorarele din Reţeaua Transnaţională de Monitorizare  (ţările din bazinul Dunării). 
 
Probele de apă au fost prelucrate astfel: 30 de ml din apa de suprafaţă prelevată au fost filtraţi 
rapid (în maxim 2 ore) printr-un filtru 0.45 μm din acetat de celuloză folosind un sisteme de 
filtrare tip seringă (din polietilenă), după care probele au fost acidifiate cu acid azotic ultrapur la 
pH 2. 1 l de apă de suprafaţă a fost filtrat în maxim 6 ore după prelevare printr-un filtru 0.8 μm 
folosind un sistem de filtrare din sticlă conexat la o pompă de vid. Particulele reţinute au fost 
considerate ca reprezentând sestonul. Filtrul a fost uscat la 60oC. Folosind diferenţa de greutate 
(măsurată la balanţa analitică) faţă de filtre neutilizate şi tratate identic s-a calculat concentraţia 
de seston în apa de suprafaţă. Filtrele au fost calcinate la 4500C timp de 24 ore. Reluarea s-a 
făcut cu 2,5 ml HCl ultrapur 25%,  urmată de trecere cantitativă cu apă ultrapură (MilliQ), la 
balon cotat de 25ml. Soluţia obţinută s-a încalzit pe baie de apa la 800C, după care s-a filtrat prin 
filtru de acetat de celuloza 0,45μm.  
 
Probele de plante erbacee, palustre şi acvatice au fost prelevate din populaţii dominante, stabilite 
de alţi membri ai echipei de cercetare (Sârbu şi Cristofor, 1997). Prelevarea s-a făcut la trei 
momente de timp, în iunie, iulie şi august 1996. Au fost prelevaţi câte 10 indivizi din fiecare 
populaţie dominantă. Indivizii au fost separaţi în partea subterană şi cea supraterană. Partea 
subterană a fost bine curaţată de impurităţi (ceea ce a dus la îndepărtarea rădăcinilor cele mai 
subţiri), spălată cât mai bine cu apă de robinet, iar apoi clătită rapid cu apă distilată. Probele au 
fost uscate la 60oC şi măcinate cu moara necontaminantă (cuţit de carbură de wolfram).  Din 
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unităţile de probă s-a alcătuit o probă compozită pentru partea subterană şi una pentru partea 
supraterană. Probele de plante au fost analizate prin XRF pentru aceleaşi metale ca şi probele de 
sol / sediment, metodă verificate pe controale atât prin AAS, cât şi prin activare cu neutroni (la 
Departamentul de Fizică Aplicată al Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară). S-a găsit că 
rezultatele obţinute prin XRF au fost foarte bune în cazul Fe, Mn, Zn şi Ni, dar nu şi pentru Cu, 
Cr, şi Pb. Concentraţiile acestora au fost în multe cazuri aprope de limita de detecţie a metodei 
XRF, ceea ce ne-a determinat să reanalizăm probele prin AAS. Cd a fost analizat doar prin AAS 
şi doar pentru probele provenind din ecosistemele traversate de transectul H. La analiza prin 
AAS, mineralizarea probelor compozite s-a făcut după metoda descrisă în cazul sestonului. 
Verificarea calităţii mineralizării s-a făcut folosind un material vegetal de referinţă (necertificat) 
provenind din laboratoarele Universităţii Friedrich-Schiller din Jenna. Concentraţiile determinate 
pe materialul de referinţă au reprezentat între 86 şi 92 % din valorile caracteristice, sugerând o 
recuperare uşor incompletă a metalelor, probabil datorată mineralizării incomplete în cele 24 ore 
de calcinare. Probele din populaţiile de arbori au constat în: 

 frunze de Salix sp. prelevate în iunie - august1996 (la staţiile H2, H3, B, I2, I3, I4 şi I5) şi 
Populus sp. (la staţiile G2 şi I6). S-au prelevat câte 20 frunze de la trei arbori de pe crengi de 
la mijlocul şi porţiunea de jos a arborelui. 

 ţesutul lemnos al rămurelelor căzute în capcane de litieră sau pe sol în octombrie - noiembrie 
1996. 

 
Pentru fiecare moment de prelevare şi ecosistem s-au alcătuit probe compozite care s-au analizat 
ca în paragraful anterior. 
 
Determinarea concentraţiilor de metale în apă şi mineralizatele de plante s-a făcut prin F-AAS şi 
spectrometrie de absobţie atomică cu atomizare în cuptor de grafit (GF-AAS). O parte din 
probele de apă au fost analizate folosind un spectrometru Goblin (inclusiv pentru concentraţia de 
Co), iar pentru restul probelor de apă şi probele de alte tipuri s-au utilizat spectrometre AAS 
(Carl Zeiss Jena), Unicam şi Varian. S-a făcut mai întâi o analiză a probelor prin atomizare în 
flacără, iar când a fost cazul s-a reanalizat proba prin atomizare în cuptor de grafit.  Metalele 
analizate au fost Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb şi Cd. În cazul Cd şi Pb s-au înregistrat situaţii când 
concentraţiile au fost sub limita de detecţie, chiar şi prin atomizare în cuptor. Laboratoare foarte 
performante, cu limită de detecţie operaţională sub 0.5 ppb nu au fost accesibile. Pentru calcule 
şi reprezentări grafice, acestor probe li s-a alocat o concentraţie de 0.1 ppb, în scopul de a nu 
pierde complet informaţia. Prin urmare concentraţiile medii de Pb şi Cd în apă raportate (în 
special cele foarte joase) trebuie interpretate cu precauţie. 
 
Parametrii pentru caracterizarea probelor de sol, prelevate şi aduse în laborator în pungi de 
polietilenă în termen de 48 de ore, au fost umiditatea, materia organică şi formele extractabile de 
azot (N-NO3, N-NH4) şi fosfor (Postolache, Neagoe şi Iordache, 1997) şi capacitatea de schimb 
cationic (Bascomb, 1964, Avery şi Bascomb, 1982). Pe probe de apă nefiltrată (congelate în 
maxim 6 ore de la prelevare şi aduse în laborator) s-au determinat forme dizolvate de azot (N-
NO3, N-NH4), fosfor (TRP), calciu şi magneziu (Postolache şi Iordache, 1997).  
 
Pentru evaluarea speciaţiei chimice a metalelor în urma unor evaluări preliminare, s-a renunţat la 
aplicarea metodei Tessier (1979), deoarece s-a constatat că timpii de echilibrare erau prea scurţi 
pentru a permite o evaluare corectă a fracţiilor de metale. Deşi metoda era mai avantajoasă 
economic, ea nu a permis, în cazul solurilor din lunca Dunării, evaluarea corectă a mobilităţii 
metalelor. S-a optat pentru evaluarea speciaţia metalelor în doua variante: metoda Asami şi 
colab. (1995) adaptată de noi la nivelul metodei de extracţie a metalelor asociate fracţiei 
organice, şi metoda BCR (1988). Metoda BCR evaluează separat metalele asociate oxizilor uşor 
de redus (în special de Mn4+) de cele asociate oxizilor mai greu de redus (în special de Fe3+), dar 
evaluează cumulat fracţiile schimbabile si asociată carbonaţilor, în timp ce metoda Asami şi 
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colab. (1995) le cumulează. Suma celor două fracţii menţionate (obţinute prin metoda BCR) a 
fost comparabilă cu mărimea fracţiei cumulate (obţinută prin cealaltă metodă). Schema metodei 
de extracţie este prezentată în figura 11. 
 

 
Figura 11 Metoda de extracţie secvenţială (adaptată după Asami şi colab., 1995 şi BCR, 1988). 
 
Concentraţia extractabilă cu apă regală s-a determinat şi pe un sediment de referinţă (BCR 320), 
iar rezultatele obţinute au corespuns celor din documentaţia materialului. Fracţiile de metale 
pentru care s-au obţinut date sunt: schimbabilă, asociată carbonaţilor, asociată oxizilor uşor de 
redus, asociată oxizilor mai greu de redus, absorbită la materia organică, extractabilă cu apă 
regală. Concentraţiile de metale extractabile cu apă regală au fost sistematic mai mici decât 
valorile medii din 1996-1997 în aceleaşi ecosisteme, determinate prin XRF. Parametrii de 
control ai mobilităţii metalelor şi metodele lor de evaluare a lor în anul 2001 sunt prezentate în 
tabelul 12. Precizăm că datele de evaluare a mobilităţii metalelor trebuie privite ca preliminare, 
având în vedere că am evaluat distribuţia în fracţii cu mobilitate diferită la un singur moment de 
timp, când ecosistemele erau în fază terestră. Le prezentăm, totuşi, deoarece ne dau unele 
sugestii utile pentru interpretarea altor date şi deoarece articolele de specialitate raportează 
întotdeauna evaluări făcute la un singur moment de timp, în condiţiile în care volumul de muncă 
şi costurile sunt foarte mari chiar şi pentru un singur moment, deşi este clar că o abordare 
fundamentată sistemic ar trebui să surprindă sistemul cel puţin sezonier şi pe o durată de doi ani. 
 
Determinarea concentraţiilor de metale în carabide s-a efectuat pe probe compozite. Proba 
compozită s-a obţinut prin omogenizarea tuturor indivizilor din aceeaşi specie (dar nu mai mult 
de 20, în cazul probele cu număr foarte mare de indivizi) prelevaţi de la o staţie la un moment de 
timp. Au fost luate în lucru doar probele care au fost în cantitate mai mare de 0.2 g s.u. şi care au 
inclus cel puţin trei indivizi (specia Psudophonus rufipes - Pr are talie mică şi adesea trei indivizi 
nu au cântărit 0.2 g, în timp ce specia Carabus cancelatus - Cc are talie mare, un individ putând 
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cântări mai mult de 0.2g). Indivizii nu au fost diferenţiaţi pe sexe; informaţiile cu privire la 
diferenţe între sexe la artropode din punct de vedere al concentraţiilor de metale sunt 
contradictorii, în multe cazuri fiind raportată lipsa acestor diferenţe. 
 
Tabelul 12 Parametrii de control ai mobilităţii metalelor şi metode de evaluare a lor.  

 granulometria solului (textura solului) – se caracterizează prin determinarea diferitelor fracţiuni granulometrice 
(nisip, praf, argilă) în masa solului. Metoda se bazează pe dispersia particulelor minerale după distrugerea 
materiei organice şi îndepărtarea sărurilor din sol. Clasa texturală se stabileşte în urma cernerii şi sedimentării 
când se determină separat masa fiecărei clase texturale: nisip, praf, argilă; 

 pH- sol: apă bidistilată(1:2.5), 15 min. agitare, 1 h repaus pentru echilibrarea cu dioxid de carbon, citire după 
agitare prealabilă; 

 potenţial redox- s-a evaluat utilizând o ecuaţie de regresie multiplă dezvoltată anterior (Iordache şi colab., 1997) 
si parametrii de control utilizaţi ca variabile independente (tip de sol, pH si nivelul apei) 

 umiditate- uscare la 1050C până la greutate constantă; 
 carbon anorganic – metoda se bazează pe precipitarea ionilor de Ca+2 sub forma oxalatului de calciu, în prezenţa 

unei soluţii de 0.2 N oxalat de amoniu. Cantitatea de calciu precipitată se stabileşte prin diferenţa dintre 
concentraţia în ion oxalat  a soluţiei iniţiale şi a filtratului obţinut. Dozarea se face prin titrare, în mediu acid cu 
soluţie de permanganat de potasiu.   

 carbon organic total- oxidare cu bicromat de potasiu în prezenţa acidului sulfuric; excesul de bicromat este 
tratat cu soluţie de sare Mohr 

 capacitatea de schimb cationic – Bascomb, 1964. (bazată pe principiul saturării siturilor de schimb, cu evaluarea 
diferenţelor în concentraţiile de ioni din soluţia de saturarea printr-o metodă titrimetrică). 

 sulfat –metoda turbidimetricã.  

 densitatea solului s-a determină raportând masa solului uscat la 1050C la volumul cilindrului cu ajutorul căruia 
s-a recoltat proba de sol în aşezare nederanjată.  

 
Proba compozită s-a uscat la 600C, s-au cântarit într-un flacon de teflon 0.2 –1g cu balanţa 
analitică, s-au adăugat 10 ml HNO3 concentrat ultrapur, s-a lăsat în repaus 16h, după care s-a 
încalzit timp de 2h pe baie de nisip la 80oC. Reluarea s-a făcut cu apă MilliQ, urmată de trecere 
cantitativă la balon cotat de 25 ml şi de filtrare (pe filtru de acetat de celuloză 0,45μm). 
Determinarea concentraţiei s-a făcut prin F-AAS cu spectrometre Varian şi Perkin Elmer şi prin 
GF-AAS folosind un spectrometru Unicam (datorită costurilor mai mari, GF-AAS s-a folosit 
doar la concentraţii apropiate de sau sub limita de detecţie a aparatelor F-AAS). Nu a fost 
disponibil material de referinţă pentru verificarea calităţii mineralizării. Am observat, însă, că 
mineralizarea a fost completă (toată proba s-a dizolvat), nefiind prezente particule în suspensie în 
balonul cotat după aducerea la 25ml. În unele cazuri soluţia a avut o uşoară turbiditate, care a 
dispărut după filtrare. 
 
Protocolul de lucru adoptat a permis evaluarea valorii medii a concentraţiei în probe, fără să 
poată fi cunoscută şi eroarea de estimare a acestei medii. În şase cazuri indivizii s-au analizat 
fiecare în parte, ceea ce a permis calcularea coeficientului de variaţie23 (două probe a 10 indivizi 
din specia Pr capturaţi cu metoda Barber, două probe a 5 indivizi din specia Cc capturaţi la fel şi 
câte 10 indivizi de Pr corespunzând celor două variante pentru evaluarea efectului metodei de 
stocare). Determinarea metalelor s-a făcut prin GF-AAS. Concentraţiile de Zn, Cu, Cr, Cd şi Pb 
au avut coeficienţi de variaţie foarte mici la ambele specii, variind între 1.2 % (Zn la Pr) şi 3.6 % 
(Cu la Cc). Concentraţiile de Fe şi Mn au prezentat coeficienţi de variaţie mai mari, între 21.7% 
(Fe la Pr) şi 69% (Mn la Cc). Compararea concentraţiilor de metale în indivizii de Pr congelaţi 
cu cele din indivizi de Pr capturaţi la aceleaşi momente de timp, dar ţinuţi în alcool, a arătat prin 
testul t că diferenţele nu sunt statistic semnificative în cazul nici unui metal. 
 
Variaţia temporală a concentraţiilor de metale a putut fi investigată în cazul următoarelor staţii şi 
specii: Psudophonus rufipes la H1, H2, I4 şi G2, Carabus cancelatus la H1, I2, I3, I4. În aceste 

                                            
23 deviaţia standard exprimată procentual în raport cu media. 
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cazuri speciile respective au fost prezente în capturi pe toată durata sezonului de prelevare. 
 
După identificare la nivel de specie, determinarea concentraţiei de metale în gasteropode 
bentonice s-a făcut pentru cinci indivizi din fiecare probă. Specia Viviparus acerosus a fost 
prezent în toate staţiile, Litoglyphus naticoides doar în CC1 şi Dunăre, iar Physa acuta doar în 
LCh. Cochilia şi corpul au fost analizate separat. Metoda de mineralizare şi analiză a fost aceeaşi 
ca pentru carabide. Unele adaptări au fost necesare la analiza cochiliilor, datorită efervescenţei 
foarte puternice la adăugarea de acid (acidul se adaugă la început în cantităţi de maxim 0.1 ml, 
cu pauze suficient de lungi între adăugări). 
 
Din fiecare individ de Rana sp. au fost prelevate  subprobe de muşchi, ficat şi, în cazul 
femelelor, ovar; ceea ce a rămas din corp după disecţie a fost omogenizat şi a reprezentat o altă 
subprobă analizată. Greutatea uscată a individului întreg, ficatului şi ovarelor au fost determinate 
după uscare la 105oC. (Cogălniceanu şi colab., 1998). 
 
Concentraţiile de metale în cele patru tipuri de subprobe au fost determinate prin digestie umedă 
şi AAS după metoda deja descrisă. Folosind datele de distribuţie a metalelor în ficat, ovar şi 
restul corpului s-a calculat valoarea medie în corpul întreg prin medierea concentraţiilor şi 
ponderare în funcţie de greutatea tipului de subprobă. S-a neglijat scăderea greutăţii restului de 
corp şi modificarea concentraţiei sale ca urmare a prelevării subprobei de muşchi striat. 
 
Probele din compartimentele 6a şi 6b (detritus şi litieră - pentru codurile compartimentelor a se 
vedea tabelul 4 din anexa 0) au fost analizate pentru concentraţia de metale la fel ca probele de 
plante. Din bivalvele şi gasteropodele rămase pe uscat a fost analizat doar corpul (s-au îndepărtat 
cochiliile). Necromasa acvatică a fost uscată la 60oC şi o parte din probă, considerată 
reprezentativă pentru structura ei, a fost omogenizată cu moara analitică. Determinarea metalelor 
în litieră din săculeţii de descompunere s-a făcut ca la probele de plante iar metalele în 
nevertebrate din săculeţii de litieră au fost analizate la fel ca cele în carabide. Concentraţiile în 
oligochete şi chironomide şi ţesuturi de păsări au fost determinate la fel ca cele din carabide. 
 
Nevertebrate bentonice filtratoare au fost analizate diferenţiat pentru concentraţia de metale în 
muşchi şi cochilie prin aceeaşi metodă ca gasteropodele, nevertebrate fitofile au fost analizate 
diferenţiat pe cochilie şi corp la fel ca gasteropodele bentonice, iar mormoloci au fost uscaţi la 
60oC şi analizaţi pentru concentraţiile de Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb şi Cd prin digestie cu acid 
azotic urmată de  AAS - aceeaşi metodă ca la probele de carabide. 
 
Metodele de mineralizare pentru probele obţinute în programul extensiv au fost digestie umedă 
cu apă regală verificată cu material de referinţă pentru sediment, digestie uscată pentru plante, 
digestie umedă cu acid azotic în cazul probelor animale. S-au utilizat materiale de referinţă 
pentru sol şi plante. Probele de gasteropode s-au analizat diferenţiat pe ţesuturi. Determinările   
s-au făcut prin F-AAS şi GF-AAS cu spectrometre Perkin-Elmer, Varian şi Unicam. Nu s-a 
analizat Zr şi Ni. Din probele de peşti au fost preparat sub-probe compozite de muşchi şi ficat 
pentru fiecare specie şi localizare, care au fost mineralizate prin digestie umedă cu acid azotic şi 
analizate pentru concentraţia de metale prin F-AAS sau GF-AAS. 
 
Probele de sediment furnizate de ICIM au fost analizate prin digestie umedă cu apă regală 
urmată de AAS. Atât probele de sediment proprii, cât şi cele ale ICIM au fost analizate pe două 
fracţii, < 0.5 mm (similară cu cea analizată în programul intensiv) şi < 0.045 mm (în scopul de a 
evalua în ce măsură metalele sunt asociate fracţiilor deosebit de fine). Compararea 
concentraţiilor de metale în fracţiile de sediment < 0.5 mm şi < 0.045 mm în solul/sedimentul din 
lunca Dunării a evidenţiat că în aproape toate cazurile concentraţia  de metale în fracţia < 0.045 
este mai mare ca cea în fracţia < 0.5 mm (până la 10 ori în cazul sedimentelor cu granulometrie 
puternic deplasată spre fracţii grosiere, grupul B în graficul din figura 12). În unele cazuri fracţia 
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< 0.5 mm a avut concentraţii mai mari decât cea < 0.045 (grupul A din figura 12), ceea ce ar 
putea fi explicat, ipotetic, prin prezenţa carbonului organic particulat de dimensiuni mai mari de 
0.045 mm, care ar putea prezenta afinitate mai mare pentru metale decât particulele minerale. 
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Figura 12 Relaţia între raportul dintre concentraţiile de metale în fracţia < 0.045 mm şi cea din 
fracţia < 0.5 mm (media valorilor obţinute pentru fiecare metal în parte), pe de o parte, şi 
procentul de fracţie < 0.045 mm, pe de altă parte. 
 
Detalii cu privire la metodele de prelevare şi determinare a concentraţiilor de metale în Deltă şi 
Coasta Mării Negre pot fi găsit în rapoartele IRCM şi INDD (1999). Exigenţele acceptate de toţi 
membrii consorţiului pentru asigurarea calităţii datelor sunt prezentate în tabelul 13. 
 
Aparatul utilizat pentru determinarea concentraţiilor de N2O a fost un gaz cromatograf Varian tip 
3400CX dotat cu ECD. La calcularea ratei de denitrificare s-a făcut corecţia pentru cantitatea de 
N20 dizolvată în apa din sol (Baker, 1995). Parametrii de control ai ratei de denitrificare, 
determinaţi în laborator pe solul din care s-au luat şi subprobe pentru determinarea 
concentraţiilor de metale, au fost formele de azot extractabile, umiditatea şi conţinutul de materie 
organică (Postolache, Neagoe şi Iordache 1997), la care, în cazul ecosistemelor în care sunt 
amplasate staţiile A1, A2 şi B, s-au adăugat azotul organic dizolvat şi azotul bacterian (Cociug, 
date nepublicate). 
 

2.5 Prelucrarea şi interpretarea datelor 
 
Au fost evaluate următoarele: 

 Tipare de distribuţie şi dinamică a concentraţiilor, coeficienţi de acumulare, concentrare 
şi amplificare, stocuri, fluxuri, posibile efecte. 

 
Pornind de la datele brute s-au calculat următoarele: 

 Medii, mediane, domenii de variaţie, deviaţii standard, coficienţi de variaţie, parametrii 
toxicologici, alţi parametrii definiţi pentru prelucrarea unor seturi particulare de date 
(Iordache şi colab, 1997b) 

 
Compararea diferenţelor dintre valorile medii s-a făcut prin următoarele teste: 

 Mann-Whitney, t 
 
Alte metode utilizate au fost: 

 Normalizări şi standardizări, grafice de distrbuţie şi dinamică, tabele pentru compararea 
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vizuală a valorilor, regresii simple şi multiple, analiza componentelor principale, alte 
metode pentru prelucrarea unor seturi particulare de date (Vădineanu, Cristofor şi 
Iordache, 1997), comparări cu valori din reglementări şi literatura de specialitate. 

 
Pentru prelucrarea datelor am utilizat softurile Excell şi  StatSoft, Inc., 1993. 
 
Detalii cu privire la modul de prelucrare a datelor pentru fiecare aspect cercetat în parte pot fi 
găsite în anexa 9. 
 
Tabelul 13 Exigenţele pentru asigurarea calităţii datelor acceptate de partenerii consorţiului.  
 

Scopul asigurarii calitatii datelor: 
• Sa poată fi prelucrate şi interpretate în comun seturi de date obţinute în diferite laboratoare şi/sau la momente diferite de 

timp 
• Să se poată afirma cu un grad cât mai ridicat de certitudine că modificările observate ale concentraţiilor de substanţe 

toxice sunt reale. 
 
 Activităţi 

 
 
 

Obiective 

Prelevarea 
probelor 

Stocarea 
probelor 

Omogenizare, 
mineralizare 

(extracţie) 

Stocarea 
mineralizatelor 

(extractelor) 

Determinarea 
concentraţiilor 

1 Contaminarea 
să fie 
minimizată 

1.1  
instrumente, 

metode şi 
precauţii 
adecvate 

2.1 
 recipiente, 
metode şi 
precauţii 
adecvate 

3.1 
reactivi, 

instrumente, vase şi 
condiţii de lucru 

adecvate 

4.1  
recipiente 
adecvate 

5.1  
condiţii de lucru 

adecvate 

2 Estimarea 
concentraţiei 
să fie cât mai 
precisă 

1.2 
replicare 
suficientă 

- - - - 

3 Estimarea 
concentraţiei 
să fie cât mai 
exactă 

1.2 
replicare 
suficientă 

2.2  
timp de stocare 

în funcţie de 
matrice 

3.2  
bună omogenizare a 

probei, metode 
adecvate, standarde 
interne şi certificate 

4.2 
timp de stocare 

funcţie de 
matrice 

5.2 
instrumente şi 

metode adecvate, 
replici analitice, 
standarde interne 
şi certificate 

4 Compararea 
calităţii datelor 
provenite din 
diferite 
laboratoare 

 2.3 
păstrarea unei 
părţi din probă 

              3.3                                                               5.3 
utilizare de standarde şi probe comune 

5 Compararea 
calităţii datelor 
obţinute la 
momente 
diferite de timp 

 2.4  
păstrarea unei 
părţi din probă 

              3.4                                                              5.4 
utilizarea de probe comune 
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 3 Rezultate şi discuţii 
 

În prima parte a capitolului vom prezenta contribuţia la dezvoltarea bazei de cunoştinţe 
referitoare la circuitele metalelor în SDI şi posibile efecte asupra denitrificării. A doua parte va 
include rezultate asociate evaluării efectelor conflictului din Iugoslavia şi interpretării datelor 
obţinute în progamul individual doctoral prin prisma reglementărilor în vigoare si a altor 
informaţii din literatură cu referire la valori prag de deficienţă şi exces. Ultima parte a capitolului 
se va adresa căilor de optimizare a sistemului suport de asistarea a deciziilor. 
 

3.1. Rolul Insulei Mici a Brăilei în circuitele biogeochimice ale metalelor din Sistemul 
Dunării Inferioare: intervenţia în fluxurile dinspre amonte spre aval 
 

Datele disponibile permit compararea cantităţii de metale reţinute în lunca Dunării în 1999 cu 
metalele transportate amonte aval (fluxul longitudinale) în 1996 (tabelul 14). Nu putem compara 
rezultatele noastre cu cele publicate de Oaie şi colab. (1997, fluxuri de metale transportate de 
Dunăre în 1995 şi 1996, t/zi) deoarece autorul nu prezintă metodologia de evaluare, iar 
rezultatele ca atare (difenţe de ordine de mărime de la un an la altul şi de la o secţiune la alta) 
sugerează că s-a folosit o metodologie diferită. Procentul de metale reţinute din fluxul 
longitudinal a variat între 2.20 % în cazul Cd şi 20.79 % în cazul Fe. Cu excepţia Cd şi Pb (4.36 
% retenţie) se poate considera că în lunca Dunării (starea actuală) se reţin anual cel puţin 5% din 
fluxurile de metale transportate de Dunăre (în limitele evaluării, aşa cum au fost caracterizate în 
capitolul de metode). Reabilitarea a 100000 ha în delta interioară şi 20000 ha în lunca din aval ar 
determina o creştere substanţială a retenţiei metalelor în lunca Dunării (tabelul 14). Procentul 
reţinut ar varia de la metal la metal între 3.53 şi 33.25 %, dar fluxurile intrate pe unitate de 
suprafaţă ar scădea (în condiţiile în care s-ar reface sisteme insulare şi ripariene de complexitate 
mare), ceea ce ar putea reduce presiune potenţială exercitată de metalele toxice asupra sistemelor 
actuale. 
 
Evaluările făcute arată că în sectorul Insulei Mici a Brăilei (inclusiv zona dintre Dunăre şi dig 
din estul şi vestul ostroavelor) au fost reţinute în 1996 50036.75 t Fe, 895.76 t Mn, 231.63 t Zn, 
108.69 t Cu, 82.60 t Cr, 74.176 t Pb şi 2.38 t Cd. Faţă de retenţia metalelor în lunca Dunării în 
1999 (un an asemănător din punct de vedere hidrologic cu 1996 - inundaţia din mai a durat mai 
mult în 1999, dar în 1996 a fost prezentă o inundaţie neobişnuită în ianuarie), cantităţile de mai 
sus variază între 17. 1 % (cazul Mn) şi 21.58 % (cazul Cu), doar în cazul Pb ponderea fiind mai 
mare de 25%, ajungând până la 30 %. 
 
Valorile prezentate în tabelul 15 arată că în O. Fundu Mare pare să existe un export net de Fe, 
Mn, Zn, Cr şi Cd, dar nu şi de Cu şi Pb. Acest fenomen nu se manifestă în celelalte complexe. 
Vom vedea că s-au observat tipare de distribuţie şi dinamică a concentraţiilor de metale în apa de 
inundaţie care sugerează mecanisme prin care ar putea avea loc acest export net. El pare a fi 
datorat unor schimburi între sol şi apă în ecosistemele interioare (depresiuni, mlaştini, lacuri) sau 
unui transfer din macrofitele acvatice în apă la descompunere, cuplate cu retragerea apei de 
inundaţei.  Saturarea zonelor umede cu metale şi un export net în formă dizolvată au mai fost 
raportate în cazul unor zone umede de tratare a apelor reziduale (Dombeck şi colab., 1998). 
Exportul de Zn, Cr şi Cd este plauzibilă datorită mobilităţii lor mai mari decât a Cu şi Pn la 
condiţii redox joase (Timothy şi Shelley, 1999, Devranche şi Bolinger, 2001). Cantitatea de 
metale grele biodisponibile exportată în Dunăre este mai mare decât cea importată în cazul 
metalelor menţionate. Fenomenul a fost semnalat şi de alte studii recente (Oliviet-Lauquet şi 
colab., 2001, Winter şi colab., 2001, Zoumis şi colab., 2001, Grabowski şi colab., 2001).  
Cercetări suplimentare sunt oportune. 
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Valorile din tabelul 15 (cu detalii în tabelul 16 şi anexa 12) arată că ponderea exportului antropic 
este întotdeauna mai mică de 5 % din cantitatea de metale reţinută. Valoarea maximă a fost 
înregistrată în cazul Mn la Gura Gârluţei (2.39 %), complex cu intense exporturi antropice prin 
exploatarea lemnului şi păşunat. Studii anterioare efectuate în lunca Dunării (Botnariuc, coord., 
1981) s-au adresat doar exportului de resurse trofice. Comparaţia cu rezultatele obţinute în 
complexe îndiguite (Dinu, coord., 1987, Vădineanu, coord., 1989) arată că exporturile mediate 
antropic din complexele inundabile studiate sunt mai mici decât cele din complexele îndiguite. 
 
În baza datelor disponibile (referitoare la trei complexe locale, tabelul 15) putem afirma că 
eficienţa retenţiei metalelor creşte, într-o anumită măsură cu suprafaţa complexului local. 
Suprafaţa complexelor a descrescut de la O. Fundu Mare, la Cx. Gura Gârluţei şi Cx. din O. 
Popa, dar eficienţa retenţiei a fost comparabilă în primele două şi mai mare în ambele faţă de cel 
de al treilea. Situaţia este datorată particularităţilor morfologice ale complexului Gura Gârluţei 
(localizat între dig şi Dunăre), care permit o filtrare a apei de inundaţie aproape la fel de eficientă 
ca O. Fundu Mare. Este posibil să aibă loc o creştere a eficienţei până la o anumită valoare prag a 
suprafeţei, dincolo de care să nu mai aibă loc modificări semnificative. 
 
Valorile prezentate în tabelele 15 şi 16 arată că în cazul Fe complexele inundabile reţin  cel puţin 
50% din fluxurile de metale care le traversează (între 51.12 şi 77.4 % din fluxurile longitudinale, 
asociate inundaţiei). Acest fapt nu se repetă în cazul celorlalte metale (valori mai mici de 50%, 
cu o minimă de 6.36 % în cazul Cd la complexul din O. Popa). Diferenţele dintre metale sunt 
determinate, după cum se va vedea, de partiţionarea acestor diferită între fracţia dizolvată şi în 
suspensie, în condiţiile în care din apa de inundaţie se reţine în primul rând fracţia particulată, 
prin procesul de sedimentare. Dar amploarea retenţiei metalelor depinde şi de structura 
complexului de ecosisteme, de tipurile şi ponderea ecosistemelor din care este alcătuit. 
 
În figura 13 prezentăm contribuţia relativă a diferitelor tipuri de ecosisteme din structura 
complexelor investigate la retenţia metalelor prin sedimentare. În O. Fundu Mare, deşi ponderea 
cea mai importantă în retenţia sedimentului o au grindurile, depresiunile interioare au ponderea 
majoră în retenţia metalelor. O creştere a ponderii în retenţia metalelor faţă de cea a sedimentului 
este prezentă şi în lacuri şi mlaştini. În cazul grindurilor fenomenul este invers. Situaţia este 
datorată diferenţelor în granulometria sedimentului depus în diferite ecosisteme (mai grosieră pe 
grinduri şi mai fină în ecosistemele interioare) şi distribuţiei diferenţiate a metalelor în funcţie de 
granulometria sedimentelor. În sedimentele cu granulometrie grosieră concentraţiile de metale au 
fost întotdeauna mai mici decât în cele cu granulometrie fină. Retenţia metalelor din apa de 
inundaţie nu este direct proporţională cu rata de sedimentare la nivelul complexului Fundu Mare, 
corelaţia fiind însă valabilă dacă luăm în considerare doar ecosistemele interioare. 
 
În complexul din O. Popa situaţia este mai puţin clară. Se manifestă o tendinţă de creştere a 
ponderii depresiunii în retenţia metalelor faţă de cea în retenţia sedimentului, dar nu la fel de 
marcantă. Situaţia se datorează faptului că sedimentul depus în diferite ecosisteme din complex 
este mult mai asemănător ca granulometrie decât în cazul O. Fundu Mare (Benea, 1997). 
Eficienţa retenţiei sedimentului este de doar 60 % comparativ cu 95% în O. Fundu Mare 
(Iordache şi Adamescu, 2001), sugerând că majoritatea fracţiile particulate fine nu se depun. 
Ecosistemele de grind jos (I2) şi plajă (I1) din structura complexului Popa (aproape de Dunăre, şi 
cu viteză a apei de inundaţie substanţială) joacă un rol mai mic în retenţia metalelor faţă de cel 
pe care îl joacă în retenţia sedimentului. Retenţia metalelor nu este direct corelată cu cea a 
sedimentului nici în complexul din O. Popa, dar într-o măsură mai mică decât în O. Fundu Mare 
(în sensul că ecosistemul cu cel mai mare rol în sedimentare – privalul I3 joacă şi cel mai 
important rol în retenţia metalelor). 
 
În complexul Gura Gârluţei situaţia este asemănătoare celei din O. Fundu Mare. 
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Menţionăm că nu am evaluat ponderea fluxurilor verticale de metale (depuneri atmosferice), 
acestea făcând obiectul unui alt program individual doctoral (C. Cotroceanu). Putem conchide că 
Insula Mică a Brăilei are un rol important în circuitele biogeochimice ale metalelor din Sistemul 
Dunării Inferioare, conferit de capacitatea de a interveni în fluxurile longitudinale printr-un 
proces de retenţie.  
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Figura 13  Contribuţia relativă a diferitelor tipuri de ecosisteme din structura complexelor 
investigate la retenţia metalelor prin sedimentare (sus: O. Fundu Mare, mijloc: sectorul din O. 
Popa, jos: sectorul Gura Gârluţei). S = suprafaţă, Sed = sedimentare. 
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O dată intrate în complexul de ecosisteme pe un termen suficient de lung, în principal pe calea 
sedimentării, metalele pot: 
1. să rămână în compartimentul major de stocare (solul/sedimentul), 
2. să fie transferate în alte compartimente abiotice ale ecosistemelor complexului, 
3. să fie transferate în compartimente biotice ale ecosistemelor complexului, 
4. să revină în compartimente abiotice prin descompunerea materiei organice cu originea în 

compartimente biotice, 
5. să fie transferate în alte ecosisteme din complex prin intermediul populaţiilor cu mobilitate 

pasivă sau activă. 
 
Vom explora potenţialul datelor obţinute pentru a caracteriza fiecare dintre aceste fenomene. 
După această analiză de detaliu vom caracteriza concluziv tiparele de variaţie a concentraţiilor şi 
stocurilor de metale pe gradienţii succesionali ai complexelor de ecosisteme investigate, iar apoi 
vom aborda problema efectului metalelor asupra denitrificării. 
 

3.2 Distribuţia metalelor în compartimentele abiotice ale ecosistemelor din Insula Mică a 
Brăilei 

 
Solul/sedimentul ecosistemelor este direct alimentat cu metale din apa de inundaţe pe calea 
sedimentării şi reprezintă compartimentul major de stocare a metalelor. 
 
Tabelul 17 prezintă valorile medii ale concentraţiilor de metale pe perioada de investigare. Cu 
unele excepţii, valorile se găsesc în domeniul de variaţie raportat pentru soluri şi sedimente din 
sisteme acvatice şi zone umede poluate şi nepoluate în literatura de specialitate (Asami şi colab., 
1994, Barona şi colab., 1994, Buijis, 1990, 1992, Campbell şi colab., 1985, Crowder şi colab., 
1989, Denny şi colab., 1995, Dickman şi colab., 1990, Doyle şi Otte, 1997, Gonzalez şi colab., 
1985, Hendriks şi colab., 1995, Linde şi colab., 1996, Mihai, 1997, Mudroch şi Capobianco, 
1978, Ody şi Sarano, 1993, Pascoe şi colab., 1996, Pokorny şi colab., 1999, Santiago şi colab, 
1994, Schumacher şi colab., 1995, Simpson şi colab., 1983, Span şi colab., 1992, Stewart şi 
colab., 1992, Van Hattum şi colab., 1996, Wenzel şi colab., 1992, Zauke şi colab., 1998). Pentru 
Zr a fost identificată o singură sursă bibliografică pentru România (Mihai, 1997 raportează 15-78 
ppm Zr în sediment de Dunăre şi costa Mării Negre) şi una pe plan internaţional (Bakac, 2000, 
raportează 46-211 ppm Zr în sediment în suspensie); valorile nostre pentru acest metal sunt în 
majoritate peste cele raportate. Mn, cu concentraţii de peste 1000 ppm în numeroase ecosisteme, 
se află, de asemenea, la limita superioară la valorilor raportate. Zn, Cu, Ni, Cr, Pb şi Cd se află 
toate în domeniul de concentraţii relativ mici, cu valori mai mari decât cele raportate în sisteme 
nepoluate, dar mult mai mici decât cele din sistemele foarte poluate. Se poate conchide că la 
nivelul solului sistemelor investigate nu se reflectă o poluare acută cu metale, ceea ce susţine 
afirmaţii anterioare bazate pe studii în Delta Dunării (Vădineanu şi Cristofor, 1994). 
Concentraţiile au fost comparabile cu cele raportate de Dumitru şi colab. 2000 pentru soluri din 
păduri din luncă, exceptând cazul Mn, pentru care am gasit concentraţii substanţial mai mari 
(Dumitru şi colab. raportează valori de până la 901 ppm Mn, iar noi am găsit frecvent valori de 
peste 1000 ppm). Aceeaşi sursă ne-a permis şi compararea concentraţiilor obţinute de noi cu cele 
în soluri din Insula Mare a Brăilei: în Insula Mică avem concentraţii de Cu, Zn, Mn şi Cr mai 
mari decât în Insula Mare, şi concentraţii de Pb, Cd şi Cu în acelaşi domeniu de variaţie. 
 
Tabelul 18 prezintă rezultatele testului Mann-Whitney pentru evaluarea diferenţelor între valorile 
medii de metale în solul/sedimentul ecosistemelor studiate. Pot fi identificate trei grupuri de 
metale. Cele mai multe diferenţe semnificative (multe dintre ele între ecosisteme adiacente) s-au 
înregistrat între concentraţiile din grupul format din Fe, Mn şi Zn. Cd şi Cu formează un al doilea 
grup, cu un număr de diferenţe semnificative intermediar între primul grup şi cel de al treilea, cu 
foarte puţine diferenţe semnificative, alcătuit din Zr, Ni, Cr şi Pb. 
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Dacă în cazul primului grup de metale tiparele de distribuţie pe transectele investigate par 
similare (din punct de vedere al gradului de semnificaţie al diferenţelor dintre valorile medii), în 
cazul celorlalte grupe situaţia este diferită. Astfel, Zr prezintă diferenţe semnificative doar pe 
trnasectul H (lung şi heterogen ca tipuri de ecosisteme traversate), iar, în cazul transectului A-A’, 
(cel mai lung, dar traversând doar sisteme acvatice) între Dunăre şi unul dintre lacurile centrale 
din O. Fundu Mare (L. Bordeiele). Diferenţe semnificative între două ecosisteme învecinate apar 
doar în cazul ecositemelor de grind înalt (staţia H2) şi pădure frecvent inundată (staţia H3). 
Singurul metal pentru care nu apar diferenţe semnificative pe transectul H este Ni. Pe transectul 
G nu apar diferenţe semnificative în cazul Zr, Cr, Pb şi Cd, pe transectul I Popa în cazul Zr şi Cr, 
iar pe transectul A-A’ în cazul Pb. Analiza datelor obţinute pe transectul A-A’ în 1999 arată că 
se păstrează diferenţele observate în 1997 pentru unele metale (Fe, Mn, Cd), dar nu şi pentru 
altele (Zn şi Cu). O seamă de concentraţii medii (ale Mn, Zn şi Ni) s-au modificat semnificativ 
între cele două perioade de evaluare, ceea ce ar putea fi datorat evenimentului hidrologic din 
1998 (secare completă a sistemelor acvatice de pe insulă care a dus la o mineralizare intensă a 
materiei organice din orizontul superficial şi alte procese oxidative care pot avea implicaţii 
asupra distribuţiei metalelor, Adamescu şi Iordache, 2001). Între 1996 şi 1997 nu a avut loc nici 
o modificare semnificativă a concentraţiilor medii de metale în staţia H6 (LCh). 
 
Se poate observa că între depresiunea îndiguită şi cea neîndiguită de pe transectul G (staţiile G3 
şi G4) apar diferenţe semnificative doar în cazul Mn, cu concentraţii mai mici în depresiunea 
neîndiguită. Mobilizarea Mn în timpul inundaţiei (la potenţial redox scăzut) ar putea explica de 
ce concentraţie de Mn în depresiune îndiguită este mai mare, nediferită semnificativ de 
concentraţia media în solul grindului rar inundat. Ecosistemele de grind sau depresiune traversate 
de transectul G sunt semnificativ diferite de ecosisteme similare traversate de transectele H şi I. 
Majoritatea concentraţiilor de metale sunt mai mici în complexul G. Chiar şi în cazul ţărmului 
apar diferenţe (în cazul concentraţiilor de Fe şi Mn). Complexele locale insulare cu impact 
antropic minim (traversate de transectele H şi I) diferă mai puţin între ele (grindurile înalte, H2 şi 
I4, în cazul concentraţiilor de Fe, Zn, Pb şi Cd, iar depresiunile, H3 şi A2, în cazul Fe, Mn şi Ni). 
Situaţia diferită a transectului G în comparaţie cu transectele H şi I nu poate fi pusă pe seama 
localizării spaţiale, care ar putea duce la diferenţe importante între intrările de metale prin fluxuri 
longitudinale (asociate inundaţiei), deoarece transectele G şi I sunt practic la aceeaşi poziţie 
kilometrică pe Dunăre. Nici faptul că transectul G traversează un sistem riparian, în timp ce H şi 
I sisteme insulare nu credem că poate explica diferenţele (regimul hidrologic este mai mult sau 
mai puţin similar; pentru detalii a se vedea capitolul 3.5). Responsabile de diferenţe ar putea fi 
particularităţile pedologice. Deşi structura solului în ecosistemele complexului G este 
asemănătoare cu cea a ecosistemelor similare din complexele I şi H, în staţiile G2 şi G3 pe primii 
20 cm adâncime se află o crustă carbonatată mult mai bine dezvoltată decât în celelalte complexe 
(Benea, 1997). Densitatea solului superficial este ceva mai mare la staţiile G (1,76 g/ cm3 la G2, 
1.95 la G3, faţă de 1,47 la H2, 1,66 la H3, şi 1.68 la I4, 1,88 la A2). 
 
Menţionăm şi faptul că cele mai mari concentraţii de metale în apa subterană apar la staţiile G, 
sugerând o posibilă antrenare a metalelor în orizonturile profunde ale solului. O influenţă ar 
putea avea şi impactul antropic, care prin exploatarea lemnului şi păşunat duce la eliminarea 
continuă din sistem a elementelor care sunt translocate în plante, şi la o posibilă reducere a 
stocului din sol. Studii efectuate în 1998-1999 pe transectul F (localizat în O. Fundu Mare – 
Anexa 0, traversând ecosisteme hidrogeomorfologic similare celor traversate de transectul H, dar 
caracterizate de un export antropic de biomasă vegetală mult mai mare) au evidenţiat că formele 
de azot extractabil din sol au valori sistematic mai mici ca cele obţinute pe transectul H (Neagoe 
şi colab., 1999). Oricare ar fi cauzele diferenţelor observate (pentru elucidarea cărora sunt 
necesare cercetări suplimentare), este clar că atunci când vom analiza corelaţia distribuţiei 
metalelor cu gradienţii succesionali  va trebui să ţinem seamă în cazul complexului Gura 
Gârluţei că mecanisme care nu sunt asociate succesiunii par a influenţa distribuţia metalelor. 
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În tabelul 19 sunt prezentate concentraţiile medii  de metale în 2001 în ecosisteme traversate de 
transectul H , atât în formă totală cât şi în formă de fracţii ( Schimb. = fracţia schimbabilă, Carb. 
– fracţia asociată carbonaţilor, UR = fracţia uşor de redus, MR. = fracţia moderat de redus, Ads. 
Org. = fracţia adsorbită pe substanţa organică) precum şi suma concentraţiilor acestor fracţii. 
 
Tabelul 19 Concentraţii medii de metale de (ppm) în fracţii cu mobilitate diferită. Concentraţia 
prezentată ca totală* este cea din extractele cu apă regală. Ponderea procentuală a fiecărei fracţii 
a fost evaluată în raport cu această concentraţie totală. Fracţia reziduală rezistentă la apă regală 
nu a fost evaluată (a = orizontul superficial, b = la adâncime de 40 cm). 
 

H2a Total* Suma Fr. Schimb. Carb. UR MR Ads. Org.
Cr Media 88.08 6.55 0.10 0.30 0.33 3.93 1.90

DS 9.34 0.45 0.04 0.14 0.16 0.56 0.47
Cu Media 89.96 63.30 0.56 9.31 0.97 21.71 30.75

DS 13.09 13.23 0.17 4.96 0.24 3.83 11.42
Fe Media 29134.40 4451.03 2.75 19.37 307.98 3837.36 283.57

DS 3705.82 286.64 0.74 9.50 108.33 238.09 52.92
Mn Media 766.60 615.37 8.79 87.49 366.24 113.21 39.63

DS 92.24 48.08 2.55 20.95 28.09 23.07 8.43
Ni Media 71.46 22.39 0.17 4.00 3.54 8.81 5.87

DS 10.69 3.44 0.12 1.66 0.93 1.53 1.30
Pb Media 45.36 30.54 1.16 4.76 2.57 4.21 17.84

DS 7.39 5.24 0.73 1.58 0.94 2.08 4.86
Zn Media 189.34 127.47 0.86 53.00 18.53 38.94 16.14

DS 26.26 15.75 0.37 10.51 3.12 7.22 4.24

H2b Total* Suma Fr. Schimb. Carb. UR MR Ads. Org.
Cr Media 68.69 4.50 0.08 0.34 0.20 2.81 1.07

DS 12.93 1.63 0.04 0.12 0.11 1.39 0.41
Cu Media 42.31 26.94 0.36 7.22 0.54 10.05 8.77

DS 10.69 10.13 0.14 2.65 0.11 3.98 4.81
Fe Media 23444.80 4179.23 1.99 24.02 456.15 3522.04 175.03

DS 4243.69 1373.09 0.82 7.24 229.78 1199.50 79.10
Mn Media 667.68 464.96 7.87 95.98 260.48 83.06 17.57

DS 102.05 129.73 3.10 21.72 85.17 31.92 5.75
Ni Media 86.40 26.62 0.15 6.58 3.54 13.03 3.32

DS 8.97 6.19 0.04 1.45 0.84 4.97 0.75
Pb Media 22.91 14.15 0.81 3.52 1.12 2.43 6.27

DS 6.08 5.34 0.24 1.36 0.35 1.36 3.17
Zn Media 93.89 58.40 0.58 30.33 6.41 16.17 4.92

DS 14.90 11.84 0.11 8.45 1.94 4.58 1.81  
H3a Total* Suma Fr. Schimb. Carb. UR MR Ads. Org.
Cr Media 113.84 7.78 0.10 0.39 0.38 3.65 3.25

DS 5.39 1.82 0.03 0.08 0.14 0.96 1.16
Cu Media 105.77 76.83 0.67 10.17 0.49 25.30 40.19

DS 6.00 17.76 0.31 2.54 0.17 9.53 8.44
Fe Media 39036.00 6603.56 10.44 23.50 457.22 5583.75 528.65

DS 2738.49 2006.46 3.35 3.40 72.35 1931.50 121.81
Mn Media 611.95 383.91 8.86 84.76 195.35 72.97 21.97

DS 79.81 80.86 4.33 19.33 64.34 27.36 5.47
Ni Media 91.52 31.44 0.24 4.74 3.30 16.23 6.93

DS 7.82 4.59 0.14 1.34 1.11 3.40 1.57
Pb Media 70.11 48.32 1.51 7.42 1.75 8.28 29.35

DS 4.46 5.42 0.93 1.73 0.84 4.35 6.16
Zn Media 214.90 142.92 3.91 81.98 15.07 28.51 13.45

DS 13.78 17.12 1.75 13.25 1.85 9.52 4.72  
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Tabelul 19 (continuare) Concentraţii medii de metale de (ppm) în fracţii cu mobilitate diferită 
în 2001 în ecosisteme traversate de transectul H. 
 

H4a Total* Suma Fr. Schimb. Carb. UR MR Ads. Org.
Cr Media 107.64 8.46 0.13 0.38 0.31 3.31 4.33

DS 7.00 1.34 0.05 0.05 0.15 0.33 1.12
Cu Media 103.59 81.10 0.67 9.70 0.57 26.91 43.26

DS 7.64 13.24 0.31 2.69 0.17 1.51 12.18
Fe Media 37043.60 6953.47 22.11 23.89 749.39 5674.71 483.36

DS 3608.47 277.66 7.47 5.62 133.40 239.35 165.89
Mn Media 718.84 514.24 16.17 105.95 266.39 96.87 28.86

DS 125.85 95.21 6.42 35.64 54.47 18.33 8.22
Ni Media 82.26 29.40 0.20 4.10 4.73 13.78 6.58

DS 3.87 3.13 0.11 0.69 2.00 1.22 2.02
Pb Media 63.27 43.32 1.12 7.03 1.09 6.94 27.14

DS 4.77 5.03 0.57 2.46 1.36 0.86 2.85
Zn Media 191.96 123.06 3.77 69.38 14.75 22.11 13.05

DS 13.94 22.06 2.12 17.14 1.02 1.30 4.01  
 
Diferenţele dintre concentraţiile totale în 2001 şi concentraţiile totale medii în 1996-1997 s-ar 
putea explica prin metodă (prin XRF se determină conţinutul total, iar prin reluare cu apă regală 
doar o parte), sau posibilă dinamică multianuală a concentraţiei totale. Presupunând că dinamica 
multianulă nu este semnificativă, fracţia reziduală calcuată (total XRF– total* apă regală) este în 
domeniul din literatură (Kabata-Pendias şi Pendias, 1992). 
 
Cele mai multe diferenţe semnificative statistic (tabelul 20) între ecosisteme se înregistrează, în 
2001, în cazul concentraţiilor totale de metale. Diferenţe semnificative în ce priveşte fracţia 
schimbabilă se înregistrează în special în cazul Fe, Mn şi Zn. Diferenţe semnificative în cazul 
fracţiei asociată carbonaţilor apar în special la Zn şi Pb. Cu, Zn, Pb Fe şi Mn asociate oxizilor 
uşor de redus diferă semnificativ atât între orizonturile de sol din grind, cât şi între grind şi 
ecosistemele interioare. Diferenţe semnificative în ce priveşte fracţiile de metale asociate 
oxizilor mai greu de redus şi substanţei organice sunt prezente în cazul tuturor metalelor. 
 
Se poate conchide că există diferenţe semnificative între concentraţiile din solul/sedimentul 
diferitelor tipuri de ecosisteme din lunca Dunării, în special în cazul concentraţiilor totale şi a 
fracţiilor cu mobilitate redusă. Numărul mic de diferenţe semnificative în cazul fracţiilor cu 
mobilitate mare s-ar putea explica tocmai prin această mobilitate, care face ca concentraţiile să 
depindă în mod direct mai puţin de particularităţile structurale ale solului sau de intrările prin 
sedimentare, cât mai ales de rata schimburilor cu alte compartimente biotice şi abiotice. 
Existenţa diferenţelor între concentraţiile totale susţine rezultatele identificării sistemelor pe baza 
altor parametrii hidrogeomorfologici şi a parametrilor biotici. O excepţie este situţia lacului 
Chiriloaia şi a Iezerului lui Stan, între care nu apar diferenţe semnificative în cazul nici unui 
metal. Faptul că cele două lacuri nu sunt direct învecinate (fiind conexat printr-un canal din care 
nu s-a prelevat) şi sunt foarte clar delimitate faţă de mlaştinile învecinate (de care lacul 
Chiriloaia diferă semnificativ în cazul Fe şi Cd) face ca excepţia menţionată să nu implice o 
posibilă reconsiderare a indentificării complexelor. Ea poate avea însă importanţă pentru 
evaluarea distribuţiei concentraţiilor în sediment pe gradientul de hidroconectivitate.  
 
Figura 14 prezintă distribuţia concentraţiilor de metale în sedimentul ecosistemelor acvatice din 
O. Fundu Mare, pe gradientul de hidroconectivitate. Analiza pe gradienţii de hidroconectivitatea 
din Delta Dunării, nefiind bazată pe date obţinute în programul individual doctoral, o prezentăm 
în anexa II (după Vădineanu, coord., 1997) aici menţionând doar faptul că în Deltă s-a înregistrat 
o descreştere clară a concentraţiilor de metale din orizontul superficial de sediment pe măsura ce 
distanţa de Ceatal Chilia şi braţele Dunării era mai mare. Gradienţii observaţi în Delta Dunării 
sunt confirmaţi de studii independente (Jamil şi colab., 1999), care raportează scăderea 
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concentraţiilor totale de metale în corp de filtratori bentonici cu distanţa de la canalul principal al 
Dunării (350 - 90 ppm Zn, 5 - 0.3 ppm Cd şi 1 - 0.2 ppm Co). 
 
Tabelul 20 Gradul de semnificaţie statistică al diferenţelor între concentraţiile formelor de 
metale cu mobilitate diferită şi alţi parametrii pentru caracterizarea solulurilor (testul t) (NS = 
nesemnificativ, * = semnificativ la nivel 0.05, ** = semnificativ la nivel 0.01, *** semnificativ 
la nivel 0.001). 
 

parametru / 
staţie 

H2a/H2b H2a/H3a H2a/H4a H3a/H4a 

CuT *** ** * NS 
ZnT *** * NS ** 
PbT *** *** *** ** 
NiT ** *** ** ** 
CrT ** *** *** ** 
FeT ** *** *** NS 
MnT * ** NS * 
CuSchimb * NS NS NS 
ZnSchimb * *** *** NS 
PbSchimb NS NS NS NS 
NiSchimb NS NS NS NS 
CrSchimb NS NS NS NS 
FeSchimb * *** *** *** 
MnSchimb NS NS ** ** 
CuCarb NS NS NS NS 
ZnCarb *** *** * NS 
PbCarb NS ** * NS 
NiCarb ** NS NS NS 
CrCarb NS NS NS NS 
FeCarb NS NS NS NS 
MnCarb NS NS NS NS 
CuUR *** *** *** NS 
ZnUR *** ** ** NS 
PbUR *** NS * NS 
NiUR NS NS NS NS 
CrUR NS NS NS NS 
FeUR NS ** *** *** 
MnUR ** *** *** * 
CuGR *** NS ** NS 
ZnGR *** * *** * 
PbGR * * ** NS 
NiGR * *** *** * 
CrGR * NS ** NS 
FeGR NS * *** NS 
MnGR * ** NS * 
CuOrg *** * * NS 
ZnOrg *** NS NS NS 
PbOrg *** *** *** NS 
NiOrg *** NS NS NS 
CrOrg ** ** *** * 
FeOrg ** *** ** NS 
MnOrg *** *** * * 

nisip (%) * * *** NS 
praf+argila% * * *** NS 

U% *** *** *** ** 
LOI din sol uscat 
(%) 

*** NS NS NS 

pH NS NS NS NS 
N-NH4 NS NS * * 
N-NO2 NS * ** NS 
N-NO3 NS NS NS NS 

 
În Insula Mică a Brăilei se observă existenţa a două grupe de metale, una cu concentraţii mari la 
Dunăre şi mici în lacuri, şi alte cu distribuţie inversă. Între ecosisteme există o serie de diferenţe 
semnificative statistic, după cum s-a arătat deja. Metale cu coeficienţi de disimilaritate mari 
(domeniu foarte larg de variaţie a concentraţiilor) în Delta Dunării, reţinute intens şi contribuind 
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la gradientul descrescător observat (Cu, coeficient de disimilaritate 21.3, Zn 47.6, Cd, 55.4 
conform tabelelor din anexa II), se regăsesc aici în ambele grupe, sugerând, pe de o parte, 
existenţa unor mecanisme specifice de retenţie, diferite de cele din Deltă şi, pe de altă parte, 
existenţa unor posibile mecanisme de redistribuire a metalelor din sediment (către alte 
compartimente, sau chiar export din ecosistem), în măsură să modifice tiparul de retenţie iniţial. 
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Figura 14 Distribuţia concentraţiilor medii anuale de metale în 1996-1997 (valori standardizate 
la medie 0 şi deviaţie standard 1) pe gradientul de hidroconectivitate din O. Fundu Mare 
(transectul A-A’). Ni (nereprezentat) a avut un tipar de variaţie mai puţin uniform, cu valori mici 
în Iezerul lui Stan (LS) şi Lacul Fundu Mare (LF) şi mari pe canal (la staţia CC1) şi în lacul 
Bordeiele (LBd). 
 
Creşterea concentraţiilor de Fe către lacuri, cu valoarea maximă în cel mai adânc, Bordeiele, este 
probabil datorată modificărilor în structura sedimentului (procentul de particule foarte fine, 
argile). Distribuţia Zr este negativ corelată cu cea Fe, Zr fiind probabil asociat fracţiilor 
nisipoase. Sugestivă este scăderea concentraţiei de Fe şi creşterea celei de Zr în ultimul lac, 
indicând efectul sedimentării mai grosiere ca rezultat al inundaţiilor care au loc peste grind şi nu 
prin canal. Dintre lacuri, concentraţiile cele mai mici ale majorităţii metalelor în urme (Zn, Cd, 
Pb şi Cr) se găsesc în iezerul lui Stan. Doar concentraţiile de Cu au valori mai mici în lacurile 
Bordeiele şi Bercaru. Dar toate aceste trei lacuri sunt situate în zona centrală a depresiunii 
inundabile. Către cele două direcţii de inundare (canalul, la ape medii şi grindul, la ape mari) 
aceste metale tind să aibă concentraţii mai mari, sugerând că valorile minime ale concentraţiilor 
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de metale aduse de inundaţie s-ar putea găsi în ecosistemele centrale ale complexelor insulare 
din luncă. Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că gradienţii de hidroconectivatate investigaţi 
în deltă au avut o dezvoltare spaţială mult mai mare decât cel din Insula Mică a Brăilei, cu 
implicaţii asupra diferenţelor de sedimentare dintre ecosisteme acvatice adiacente. 
 
În concluzie, există un gradient al concentraţiilor de metale în sediment de-a lungul gradientului 
de hidroconectivitate care începe la Dunăre în cazul complexelor din Delta Dunării, unde apare 
un gradient descrescător al concentraţiilor reflectând probabil retenţia metalelor, şi doar într-o 
mică măsură în complexele insulare din luncă. În acestea din urmă variaţia de-a lungul întregului 
gradient de hidroconectivitate diferă în funcţie de metal, iar dacă ne limităm doar la lacuri, pare 
să existe tendinţa unor concentraţii minime de metale toxice în sedimentul celor din centrul 
insulei.  
 
Analiza datelor referitoare la distribuţia metalelor în apa de inundaţie (atât fracţia dizolvată, cât 
şi cea particulată) arată existenţa unor tiparte interesante. Figura 15 prezintă dinamica metalelor 
în apa de inundaţie, iar figura 17 dinamica metalelor în seston. Din inspectarea graficelor se 
observă: 

 creşterea concentraţiilor de Fe, Cr, Cd şi uneori de Zn în apa de inundaţie la scăderea 
nivelului apei de suprafaţă în ecosistemele din O. Fundu Mare (staţiile H). Evaluarea ratelor 
de evapotranspiraţie a arătat că efectul nu este datorat doar reducerii volumului de apă pe 
această cale.  

 În cazul Mn are loc o creştere doar în lacul Chiriloaia (H6), iar în cazul Pb şi Cr nu apare o 
tendinţă clară. 

 La staţia G3 există o creştere a concentraţiilor tuturor metalelor pe perioada de staţionare a 
apei, cu excepţia Cr. La staţia I3, de asemenea, toate cocentraţiile de metale par a avea 
concentraţii mai mari pe perioada de staţionare a apei vara. 

 
Figura 16 prezintă dinamica conductivităţii apei de suprafaţă în lacurile din O. Fundu Mare în 
1997. Atunci când insula este inundată peste grind (august), conductivitatea este cea mai mică şi 
nu sunt diferenţe între ecosistemele acvative. La golirea insulei (septembrie) datorită scăderii 
rapide a nivelului Dunării, se observă o conductivitate mai mare în lacuri faţă de luna august 
(calcule de evapotranspiraţie arată şi în acest caz că nu din acest motiv a avut loc o creştere a 
concentraţiilor de săruri dizolvate). Fenomenul este şi mai evident la următoarea umplere 
(noiembrie) şi golire (lentă, decembrie), sugerând existenţa unor schimburi între masa apei şi alte 
compartimente ale ecosistemelor acvatice. Pe baza acestor obervaţii considerăm că este posibil 
să aibă loc un transfer de metale din compartimente ale ecosistemelor inundate în apa de 
suprafaţă în cazurile menţionate. Alte mecanisme posibile ar putea fi fluxuri de apă subterană cu 
concentraţii mari de metale dinspre grinduri către privalul I3, sau influenţe antropice în sistemele 
acvatice din gropile de împrumut din depresiunea G3. 
 
Inspectarea graficelor din figura 17 arată că, cel puţin pe perioada de vară pare să existe o 
tendinţă de creştere a concentraţiilor de Pb şi Mn în seston. Totuşi, variaţiile sunt mult mai puţin 
clare ca în cazul fracţiei dizolvate de metale. Încercarea de interpretare a concentraţiilor prin 
prisma raportului dintre N şi P (Postolache şi Iordache, 1997) nu a adus multe informaţii 
suplimentare. Dacă la ape mari cantitatea de seston din apa ecosistemelor interioare este mult 
mai mică faţă de cea din Dunăre (0.03-0.05g s.u./l faţă de ~0.2), după câteva săptămâni de 
staţionare raportul N/P scade mult (de la câteva zeci, sau chiar peste 100 în unele cazuri, la sub 
10, cu minima de 0.28 la staţia H5) şi cantitatea de seston creşte până la 0.15-0.16 g s.u./l. 
Credem că dacă această creştere ar putea fi pusă pe seama dezvoltării populaţiilor planctonice, 
care au mare capacitate de a concentra metale (Nafea Al-Azzawi, 1987). Totuşi, nu am observat 
o corelare între concentraţiile de metale şi cea de seston din sistemele interioare. Cercetări 
suplimentare, cuplate cu caracterizarea structurii de detaliu a sestonului, ar fi necesare pentru 
elucidarea acestor aspecte. 
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Figura 15 Dinamica metalelor dizolvate în apa de inundaţie în 1996 (axa y stânga) şi a nivelului 
apei (axa y dreapta) în şase ecosisteme studiate. Toate valorile sunt standardizate în raport cu 
media şi deviaţia standard a valorilor parametrilor în cele 6 ecosisteme prezentate. 
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Figura 16 Dinamica şi distribuţia conductivităţii apei de indundaţie în O. Fundu Mare (august – 
decembrie 1997).  
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Figura 17 Dinamica metalelor din sestonul apei de inundaţie în 1996 (axa y stânga) şi a 
nivelului apei (axa y dreapta) în şase ecosisteme studiate. Toate valorile sunt standardizate în 
raport cu media şi deviaţia standard a valorilor parametrilor în cele 6 ecosisteme prezentate. 
 
În concluzie, se poate considera că concentraţiile de metale în apa de inundaţie  cresc în fracţia 
dizolvată de la debutul inundaţiei până la retragerea apei în cazul Fe, Cr, Cd, Zn, într-o anumită 
măsură şi în cazul Mn, Cu şi Pb din apa de suprafaţă. Nu se manifestă o astfel de tendinţă în 
cazul sestonului. 
 
Valorile medii ale cocentraţiilor de metale în apă în ecosistemele investigate sunt prezentate în 
tabelul 21. Se poate constata că multe dintre diferenţele observate sunt statistic semnificative 
(testarea gradului de semnificaţie al diferenţelor s-a făcut pe baza mediilor anuale ale 
concentraţiilor). Există şi situaţii în care valorile medii ale concentraţiilor de metale în apa de 
suprafaţă sunt fie mai mari decât cele din apa subterană, fie practic egale cu acestea, după cum 
urmează: 

 Cd are valori mai mari în apa de suprafaţă la staţiile G4**, H2, H3, H4**, H5, I2 şi I4, şi 
practic egale cu cele din apa subterană la staţiile I1 şi I3 (asteriscurile indică gradul de semnificaţie statistică) 

 Pb are valori mai mari în apa de suprafaţă la staţiile G4 şi H2 
 Cr are valori mai mari în apa de suprafaţă la staţiile H3, H4, H5* şi practic egale cu cele din 

apa subterană la staţia I3 
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 Fe are valori în apa de suprafaţă mai mari la staţia G4* şi practic egale cu cele din apa 
subterană la staţiile H4 şi H5, iar Mn valori mai mari la staţia G4* şi practic egale la staţia 
H5. Apa de suprafaţă de la staţia G4 a fost prelevată dintr-un canal de drenare, care prezenta 
în majoritatea cazurilor înflorire algală şi avea un sediment foarte bogat în materie organică. 

 
Tabelul 21 Valorile medii ale concentraţiilor de metale în apa de suprafaţă şi subterană (ppb). 
Nu este prezentată deviaţia standard în cazurile când o singură probă a fost disponibilă (datorită 
distrugerii piezometrelor, sau pentru că faza inundată a durat foare puţin timp). Ariile gri sau 
negre indică diferenţele statistic semnificative (gri deschis*, gri închis**, negru***) evaluate cu 
testul neaparametric Mann-Whitney. Caracterele îngroşate semnalează concentraţiile care sunt 
mai mari (fie în apa subterană, fie în cea de suprafaţă). SLD = majoritatea concentraţiilor foarte 
aproape de limita de detecţie sau sub ea. 

Staţia Tip probă  Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 
subterană  9841.00 1102.00 212.00 290.00 220.00 104.00 17.00

Media 856.31 92.92 26.46 27.08 20.62 20.10 2.42
G1 

suprafaţă 
DS 190.25 22.27 14.29 8.19 9.04 12.34 1.13

Media 12226.29 1737.64 352.93 388.71 274.86 126.07 25.07G2 subterană 
DS 2415.38 402.68 41.66 51.00 63.34 34.54 2.89

Media 6238.00 245.50 46.25 56.75 53.00 34.50 4.28subterană 
DS 3357.69 108.84 16.77 26.67 10.05 6.26 1.18

Media 1022.15 126.54 38.77 39.77 25.46 28.40 3.84

G3 

suprafaţă 
DS 241.21 49.55 24.83 15.13 11.80 22.20 2.13

Media 623.40 82.40 185.80 62.60 63.00 30.20 SLDsubterană 
DS 119.76 11.32 32.87 14.75 11.05 6.34 

Media 2869.91 176.55 51.55 46.00 32.55 38.55 4.59

G4 

suprafaţă 
DS 2470.56 108.86 35.66 19.99 9.45 29.76 2.34

Media 757.33 90.67 20.33 25.25 19.58 14.73 1.63H1 suprafaţă 
DS 142.92 20.42 10.57 9.78 7.91 10.00 0.80

Media 3513.47 330.20 47.53 112.00 215.67 11.53 SLDsubterană 
DS 472.19 52.61 12.35 31.31 38.23 6.50 

H2 

suprafaţă  715.00 61.00 10.00 20.00 18.00 22.00 2.20
Media 2507.38 208.00 107.43 68.88 31.63 43.59 2.14subterană 

DS 2327.37 59.09 23.28 22.40 13.61 37.41 1.87
Media 941.86 121.00 36.86 15.57 33.57 4.46 3.44

H3 

suprafaţă 
DS 265.52 32.58 32.22 7.68 14.72 4.58 1.86

Media 1116.47 124.65 54.17 39.53 35.53 20.48 1.32subterană 
DS 322.33 22.37 17.08 10.76 18.92 19.91 1.01

Media 1108.50 145.08 35.33 13.58 40.67 3.19 3.10

H4 

suprafaţă 
DS 295.90 33.72 19.56 5.79 13.90 2.98 1.86

Media 1272.00 155.33 64.17 57.83 30.67 28.83 1.75subterană 
DS 233.18 50.31 18.26 19.32 10.09 16.92 0.52

Media 1052.33 169.33 33.83 12.92 44.58 3.04 2.83

H5 

suprafaţă 
DS 273.71 55.76 19.32 5.74 14.66 2.61 1.66

Media 1187.50 179.83 40.08 8.83 45.42 2.93 2.58H6 suprafaţă 
DS 546.13 97.43 24.20 3.90 16.03 2.86 1.25

Media 1217.00 133.67 47.67 32.67 40.33 27.00 1.93subterană 
DS 28.69 40.53 26.58 9.02 15.57 16.70 0.38

Media 733.91 90.82 24.09 26.00 18.64 19.56 1.99

I1 

suprafaţă 
DS 179.94 26.08 11.88 7.56 6.99 12.98 1.05

Media 5188.67 232.50 183.54 144.17 76.17 42.99 SLDsubterană 
DS 3884.80 120.30 82.26 67.48 27.55 21.16 

Media 736.33 91.83 18.17 34.50 21.33 21.83 2.93

I2 

suprafaţă 
DS 83.28 30.39 17.10 14.68 6.80 15.05 1.66

Media 1366.67 189.67 73.33 34.67 38.00 35.33 3.27subterană 
DS 137.58 10.02 16.29 14.36 2.65 23.29 0.55

Media 947.73 115.00 32.55 37.27 25.64 26.45 3.25

I3 

suprafaţă 
DS 280.41 44.79 27.49 16.85 9.79 22.80 2.44

Media 2479.00 379.60 143.60 201.00 64.40 91.00 3.06subterană 
DS 329.49 85.13 19.97 17.82 8.79 24.83 0.48

I4 

suprafaţă  809.00 140.00 11.00 50.00 21.00 30.00 4.60
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Cele mai mari concentraţii în apa subterană s-au găsit la staţia G3 şi îndeosebi G2 (spre exemplu 
Cd peste 25 ppb). Semnalăm şi concentraţiile deosebit de mari de Co (determinate ocazional) în 
apa subterană la staţia G2 (1391.13 ppb în octombrie 1996), comparativ cu alte sisteme de grind 
(sub 1 ppb la H2 şi 115.88 ppb la I6). Figura 18 prezintă relaţia dintre concentraţiile de metale în 
apa de suprafaţă şi subterană şi trei variabile independente: conductivitatea, pH-ul şi nivelul apei.  
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Figura 18 Relaţia dintre concentraţiile totale de metale din apă (suma concentraţiilor metalelor 
analizate, conform tabelului 21) şi conductivitatea, pH-ul şi nivelul apei. 
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Se poate constata că există o relaţie pozitivă între conductivitatea apei subterane şi concentraţia 
totală de metale, şi una negativă între pH şi cantitatea totală de metale. Aceste corelaţii nu se 
observă în cazul apei de suprafaţă. De asemenea, există o tendinţă, dar slabă, de creştere a 
concentraţiei totale pe măsură ce nivelul apei subterane coboară către orizonturi mai profunde ale 
solului. Dacă relaţia este urmărită pentru fiecare ecosistem în parte, se constată că ea este 
specifică staţiilor G2 şi I2, în timp ce la H2 şi I4 concentraţiile în piezometrul instalat la 200 cm 
adâncime au fost mai mari decât în cele din piezometrul instalat la 400 cm, atunci când nivelul 
apei a fost suficient de ridicat ca să se poată preleva apă din amândouă. Prezenţa unor 
concentraţii caracterizând apa de suprafaţă atunci când nivelul apei are valori negative (conform 
graficului de jos din figura 18) este rezultatul faptului că adâncimea raportată a fost evaluată faţă 
de locul de instalare a piezometrelor, prelevându-se în acelaşi timp şi din apa de suprafaţă din 
apropiere (Dunăre, canalul de drenaj din depresiunea îndiguită sau sistemele acvatice din gropile 
de împrumut de lângă staţia G3). 
 
Se poate conchide că în unele cazuri concentraţiile de metale în apa subterană sunt mai mari 
decât cele din apa de suprafaţă. Îndeosebi Cd, dar şi Pb, Cr, Mn sau Fe prezintă concentraţii 
medii anuale mai mari în apa subterană ca în cea de suprafaţă. Concentraţiile mari în apa 
subterană s-ar putea explica, ipotetic, printr-o percolare din orizonturile superficiale de sol, 
continuu alimentate de sedimentul depus (fenomen confirmat pe coloane articiale de sol, Gove şi 
colab., 2001). Dezvoltarea unui subprogram de cercetarea pentru evaluarea exportului de metale 
către Dunăre prin intermediul apei subterane pare a fi oportună în special în cazul grindului G2. 
 
Încheiem acest subcapitol cu prezentarea datelor referitoare la distribuţia metalelor în litieră, 
compartiment care se ştie (conform analizei critica a cunoaşterii) că poate avea intense schimburi 
cu solul sau apa de inundaţie. În anexa 11 prezintăm concentraţiile de metale din litiera la 
instalarea săculeţilor şi finalul experimentului de descompunere (compartimentul 6b), precum şi 
concentraţiile de metale în detritus (compartimentele 6b  şi 6c). Figura 19 prezintă dinamica 
metalelor în experimentele de descompunere a litierei derulate în 1996-97, iar figura 20 dinamica 
metalelor din detritusul prelevat din teren. Se poate constata că există o tendinţă de creştere a 
concentraţiilor de metale în litieră pe măsura descompunerii. Creşterea cocentraţiei depinde atât 
de metal, cât şi de specie şi ecosistem. În câteva cazuri apare şi o scădere temporară a 
concentraţiilor de metale (Fe în Populus nigra la I6), sau concentraţiile de metale rămân mai 
mici ca la instalare până la sfârşitul experimentului (Zn şi Cu în Typha latifolia la H4). În acest 
ultim caz este posibil să fi avut loc o trecere a metalor în apa care a inundat staţia pe perioada de 
studiu. În ce priveşte creşterile de concentraţii, situaţii similare au mai fost raportate în literatură 
(de ex. Larsen şi Schierup, 1981). O explicaţie posibilă ar fi ca litiera să primească metale din 
alte compartimente (atmosferic, seston, sol) prin procese de adsorbţie şi desorbţie. O 
contaminare a probelor cu fracţie minerală foarte fină care nu a putut fi îndepărtată ar putea fi de 
asemenea responsabilă pentru creşterea conţinutului de metale în unele cazuri. Anticipând sub-
capitolul referitor la transferul metalelor către sectorul de ciclare, menţionăm că nu s-au observat 
corelaţii între dinamica metalelor în litieră şi dinamica metalelor în nevertebratele capturate din 
litieră (semnalăm concentraţiile deosebit de mari ale unor metale în aceste nevertebrate capturate 
în 1994-1995, comparativ cu alte compartimente biotice terestre: 40.42 ppm Cu cu maxima de 
69.87, 28.81 ppm Pb cu maxima de 76.78, 3.82 Cd cu maxima de 6.82). 
 
Tabelul 22 prezintă valorile maxime şi la sfârşitul experimentului ale concentraţiilor şi stocurilor 
de metale în fiecare variantă experimentală. Se poate constata că doar în câteva cazuri 
concentraţiile maxime sau la finalul experimentului în litieră nu le-au depăşit pe cele de la 
instalare. Cu toate acestea, datorită descompunerii litierei (Ţopa şi colab., 1998) în majoritatea 
cazurilor stocul final de metale, care se transeferă compartimentului detritus şi litieră veche (6b), 
este mai mic decât cel iniţial. În anexa 12 prezentăm tabelar fluxurile de metale evaluate la nivel 
ecosistemic, inclusiv cele direcţionate către detritus/litieră, sau cu originea în detritus/literă. 
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Figura 20 Dinamica metalelor în litiera veche (compartimentul 6b) şi detritusul animal şi vegetal 
acvatic (compartimentul 6c) în ecosistemele studiate în Insula Mică a Brăilei în 1996 
(concentraţii standardizate pentru toate sistemele la un loc). 

Figura 19 Dinamica metalelor în experimentele de descompunere a litierei derulate în 1996-97 
(concentraţii relative faţă de concentraţiile la instalare). 
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Tabelul 22 Concentraţiile şi stocurile de metale relative maxime şi la sfârşitul perioadei de 
evaluare în variantele experimentului de descompunere a litierei derulat în 1996-1997. 

Concentraţie relativă maximă
Staţia Tip litieră Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd

I2 Bidens  sp. 1.43 4.47 2.91 2.89 1.90 1.53 1.06 4.18 1.51
I6 Populus  sp. 1.40 2.09 1.69 1.64 2.70 1.20 1.00 6.10 1.39
H3 Salix  sp. 1.02 4.50 1.32 1.75 2.04 2.25 1.05 6.08 1.16
I2 Salix  sp. 1.16 10.87 1.54 1.66 2.04 7.91 2.01 9.39 2.61
H4 Typha  sp. 2.61 10.82 1.00 7.85 1.00 3.75 2.26 2.33 2.76
B Xanthium  sp. 1.76 11.51 19.90 2.32 3.27 2.82 1.39 2.42 1.78
Concentraţie relativă la sfarsitul experimentului

Staţia Tip litieră Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd
I2 Bidens  sp. 1.29 4.47 2.91 2.48 1.75 1.53 1.06 3.97 1.51
I6 Populus  sp. 0.63 1.44 1.62 1.54 2.70 0.69 0.90 5.08 1.39
H3 Salix  sp. 1.02 4.50 0.90 1.75 2.04 2.25 0.85 6.08 1.09
I2 Salix  sp. 1.14 10.87 1.48 1.66 2.04 4.45 1.61 9.39 2.13
H4 Typha  sp. 2.44 10.82 0.41 7.85 0.87 3.75 2.26 2.33 2.76
B Xanthium  sp. 1.42 11.51 19.90 1.28 3.19 2.82 1.12 1.88 1.44
Stoc relativ maxim

Staţia Tip litieră Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd
I2 Bidens  sp. 1.00 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.69 1.00
I6 Populus  sp. 1.28 1.42 1.02 1.02 1.53 1.00 1.00 2.97 1.00
H3 Salix  sp. 1.00 2.40 1.06 1.00 1.09 1.20 1.00 3.23 1.00
I2 Salix  sp. 1.04 5.11 1.29 1.00 1.00 3.52 1.02 4.41 1.21
H4 Typha  sp. 2.36 7.61 1.00 5.52 1.00 2.83 1.59 1.94 1.94
B Xanthium  sp. 1.42 8.94 13.83 1.57 2.65 1.73 1.13 1.96 1.44
Stoc relativ la sfarsitul experimentului

Staţia Tip litieră Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd
I2 Bidens  sp. 0.20 0.69 0.45 0.38 0.27 0.23 0.16 0.61 0.23
I6 Populus  sp. 0.34 0.78 0.88 0.83 1.46 0.37 0.49 2.74 0.75
H3 Salix  sp. 0.54 2.40 0.48 0.93 1.09 1.20 0.45 3.23 0.58
I2 Salix  sp. 0.54 5.11 0.70 0.78 0.96 2.09 0.76 4.41 1.00
H4 Typha  sp. 1.71 7.61 0.29 5.52 0.61 2.63 1.59 1.64 1.94
B Xanthium  sp. 0.50 4.07 7.03 0.45 1.13 1.00 0.40 0.66 0.51  

 
După inspectarea tabelelor din anexă,  cuplată cu cea a tabelului 22, se poate constata că: 

 Bilanţul fluxurilor cu originea în litiera nou produsă (6a) interceptate de detritofagi, 
sol/sediment şi apa de suprafaţă, pe de o parte, şi al fluxurilor de metale adsorbite de litieră 
pe de altă parte, poate fi negativ (în sensul că intră în litieră o cantitate mai mare de metale 
decât iese). Cele mai multe situaţii s-au observat în cazul Pb, urmat de Ni, Fe, Cu, Cd, Cr şi 
Zn. Mn este singurul metal pentru care nu s-au observat bilanţuri negative. 

 Bilanţul fluxurilor care intră şi ies din detritus (6b) poate fi şi el negativ în cazul Fe, Cu, Ni, 
Cr, Pb şi Cd (în sensul că întră în detritus mai multe metale decât ies) 

 Bilanţul fluxurilor care ies şi intră din detritusul de origine acvatică a fost întotdeauna pozitiv 
(cantitatea ieşită de metale a fost mai mare ca cea intrată). 

 
Probele de detritus prelevate cu începere din primăvară până în toamnă (care includ şi litiera 
parţial descompusă rămasă din anul anterior) nu mai prezintă un tipar clar de variaţie în timp a 
concentraţiilor de metale. La cumularea tuturor datelor o uşoară tendinţă de scădere pare a se 
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oberva toamna, dar analiza caz cu caz nu furnizează argumente suplimentare în acest sens. 
Semnalăm că probele de detritus cu originea în faza acvativă au prezentat concentraţii mult mai 
puţin variabile în timp decât detritusul cu originea în faza terestră, ceea ce ar putea reflecta şi 
heterogenitatea spaţială a distribuţiei concentraţiilor în acesta din urmă (neacoperită poate 
suficient de numărul de unităţi de probă utilizat). 
 
În figura 21 sunt prezentaţi coeficienţii de corelare dintre cantitatea de detritus / litieră şi 
stocurile de metale. Se poate constata că cea mai bună corelare există în cazul litierei noi (6a), în 
timp ce detritusul (6b) şi îndeosebi detritusul cu origine acvatică (6c) sunt mult mai variabile în 
timp din punct de vedere al capacităţii de a stoca metale. Analizând la un loc cele trei categorii 
de litieră/detritus, corelarea este tot slabă, deşi în majoritatea cazurilor semnificativă. Cu excepţia 
litierei noi (care provine, de altfel, doar de la două specii,. Salix sp. şi Populus sp.), coeficienţii 
de corelare sunt mai mici decât cei evidenţiaţi la în cazul modulelor trofodinamice asociate 
vegetaţiei. Tot în figura 21 exemplificăm o situaţie când coeficientul de corelare nu este 
semnificativ, cazul Cd în toate cele trei categorii de detritus/litieră la un loc. 

 
 Stoc Zr Stoc Fe Stoc Mn Stoc Zn Stoc Cu Stoc Ni Stoc Cr Stoc Pb Stoc Cd 

Cantitate 0.87 0.59 0.71 0.75 0.42 0.73 0.82 0.44 0.30
6a, 6b, 6c p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.007 p=.000 p=.000 p=.004 p=.054 
Cantitate NE 0.9997 0.97 0.99 0.999 NE 0.99 0.998 0.98
6c  p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 
Cantitate 0.85 0.90 0.93 0.88 0.58 0.81 0.91 0.62 0.40
6b p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.024 
Cantitate 0.91 0.75 0.25 0.89 0.87 0.94 0.58 0.94 0.90
6c p=.001 p=.020 p=.509 p=.001 p=.003 p=.000 p=.104 p=.000 p=.001 
Figura 21 Coeficienţii de corelare (în gri cei nesemnificativi) dintre cantitatea de detritus / litieră 
(g/m2 din cele trei categorii, litieră proaspătă, 6a, detritus şi litieră veche, 6b, detritus cu origine 
acvatică, 6c) şi stocarea metalelor (mg/m2), cu exemplificare în cazul Cd. 
 
Putem concluziona că: 
• concentraţiile cresc în litiera proaspete cu origine în fază terestră (6a) pe durata primelor 24 

de săptămâni de descompunere, dar nu au o dinamică clară în cazul detritusului cu origine 
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acvatică şi  a detritusului şi litierei vechi (6b şi 6c); 
• în cursul descompunerii litierei / detritusului bilanţul fluxurilor de metale cu originea / către 

acest compartiment poate fi negativ; 
• stocurile de Cd din litieră şi detritus la diferite momente de timp nu sunt semnificativ corelate 

cu cantitatea de detritus, dacă cumulăm datele caracterizând toate categoriile de 
detritus/litieră; dacă analizăm datele separat pentru fiecare categorie de detritus/litieră, lipsa 
corelaţiei se manifestă doar în cazul Mn şi Cr din detritusul cu origine acvatică.  Este 
recomandabil ca în cazul tuturior metalelor evaluarea stocului mediu anual în 
compartimentele 6b şi 6c să nu se facă pe baza unui program de prelevare cu frecvenţă 
redusă, deoarece poate duce la abateri foarte mari de la valoarea reală. 

 
3.3 Transferul metalelor din compartimentele abiotice în compartimentul de ciclare, 
bioacumularea şi bioconcentrarea 

 
Tabelele din anexa 13 prezintă coeficienţii de transfer al metalelor în vegetaţie. Inspecţia 
tabelelor permite să remarcăm urărtoarele: 
 Cu referire la partea subterană a vegetaţiei (compartimetul 4) 

 Fe nu se concentrează în partea subterană a vegetaţiei. Toţi coeficienţii sunt mai mici decât 1. 
 Mn se concentrează în ecosistemele de pădure interioară şi mlaştină (H3 şi H4; valoarea 

medie a coeficientului de transfer este mai mare decât 1). Totuşi valorile minime sunt sub 1 
în aceste ecosisteme, sugerând că există şi specii care nu concentrează Mn (pentru detalii cu 
privire la diferenţele concentraţiile în diferite specii, atât în ce priveşte Fe, cât şi alte metale, 
a se vedea subcapitolul 3.8). Pe de altă parte, în unele ecosisteme valorile maxime arată 
concentrarea Mn, în timp ce valorile medii sunt subunitare (H2, I2, I6). 

 Zn se concentrează ca medie la staţiile G2 şi H3, şi în mod excepţional la staţiile G1, H1, H2, 
H4, I2 şi I6. Remarcabilă este staţia G2, unde şi valoarea minimă este tot supraunitară. 

 Cu se concentrează în toate speciile la G2, şi doar în mod excepţional la G3, I1 şi I6. 
 Ni se concentrează în toate speciile la G1, G2, G3, G4, I3, I4, I5 şi I6, se concentrează ca 

valoare medie la H2, I1 şi I2 şi în mod excepţional la H1 şi H3. 
 Cr şi Pb nu se concentrează în nici o specie sau ecosistem. 
 Cd se concentrează ca medie la H3, H5, I2, I4, I5 şi I6 şi în mod excepional la G3, H2 şi H4. 

 Cu referire la partea supraterană a vegetaţiei ierboase şi emerse (compartimentul 5) 
 doar Mn se concentrează în mod excepţional la staţiile G4 (în Phragmites sp. de lângă 

canalul de drenaj), H3, H4 şi H5, probabil ca urmare a condiţiilor redox joase care cresc 
mobilitatea acestui metal. 

 Cu referire la partea supraterană a arborilor (compartimentul 12) 
 Zn se concentrează în mod excepţional în frunzele de Populus sp. la staţia G2. 
 Mn şi Zn sunt concentrate ca medie în ţesutul lemnos al aceleiaşi specii la staţia G2. 

 
Tabelul din anexa 14 prezintă coeficienţii de transfer al metalelor din sediment în gasteropode 
bentonice. Inspectarea sa ne permite să observăm următoarele: 

 Fe nu este concentrat nici în cochiliile, nici în corpul gasteropodelor. Totuşi, coeficienţii de 
transfer tind să fie mai mari în cazul corpului. 

 Mn este concentrat în cochilii în medie la I3 şi în mod excepţional în Dunăre, în timp ce în 
corp este concentrat în mod excepţional la H4 în 1996 şi H6 (LCh) în 1999. 

 Zn, Cu şi Cd nu sunt concentrate în cochilii, dar sunt concentrate în majoritatea cazurilor în 
corp. 

 Cr nu este concentrat nici în cochiliile, nici în corpul gasteropodelor, dar coeficienţii de 
transfer tind să fie mai mari în cazul cochiliilor (detalii de distribuţie a metalelor în ţesuturi 
sunt prezentate în capitolul 3.4). 

 Pb este concentrat în numeroase cazuri în cochilie, dar nu este concentrat în corp. 
Tabelele din anexa 15 prezintă coeficienţii de transfer al metalelor din apă în macrofite acvatice, 
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bivalve, gasteropode fitofile, amfibieni (mormoloci) şi peşti (domeniul de variaţie al 
concentraţiilor este prezentat în anexă) se poate observa că: 

 macrofitele acvatice concentrează Fe de 477-5625 ori, Mn de 600-46063 ori, Zn de 752-
17314 ori, Cu de 271-1688 ori, Cr de 56-862 ori, Pb de 1-2084 ori şi Cd de 32-494 ori. 

 bivalvele concentrează întotdeauna metalele în raport cu apa, atât în corp, cât şi în cochilie 
(de maxim 89275 ori în cazul Mn în corp la staţia I3). 

 gasteropodele fitofile şi amfibienii concentrează întotdeauna metalele în raport cu apa 
(maxim 57335 ori în cazul Pb în corp de gasteropode la staţia H5). 

 peştii concentrează întotdeauna metalele, cu unele excepţii în cazul Cd, pentru care 
coeficientul de transfer în muşchi şi ficat indică acumulare. 

 
Coeficienţii de transfer al metalelor cu originea în seston (anexa 16) arată că: 

 bivalvele concentrează în cochilie Pb şi în corp Mn, Zn, Cd şi uneori Cu. 
 amfibienii concentrează Cd şi uneori Mn şi Zn. 

 
Anexa 17 prezintă coeficienţii de transfer din litieră şi detritus în nevertebrate. În urma inspecţiei 
tabelului se pot constata următoarele: 

 carabidele detritivore pot concentra în medie Cd şi Cr şi în mod excepţional Pb şi Cu, dar nu 
şi celelalte metale. 

 nevertebratele care utilizează litiera proaspătă ca resursă trofică concentrează în medie Cu, 
Cr, Pb şi Cd, uneori şi Zn, concentrează în mod excepţional Mn şi doar acumulează Fe. 

 
Anexa 18 prezintă coeficienţii de transfer al metalelor din macrofite acvatice în gasteropode 
fitofile şi din vegetaţie terestră în nevertebrate terestre fitofage. Se observă că: 

 gasteropodele fitofile concentrează Mn şi Pb atât în cochilie cât şi în corp, concentrează Cr 
doar în cochilie, iar Fe, Zn, Cu şi Cd sunt concentrate în corp. La nivel de individ întreg 
(valori mediate) Fe, Zn, Cu şi Cd nu apar ca fiind concentrate. 

 nevertebratele terestre fitofage pot concentra Zn, Cu, Cr  şi Pb şi Cd din vegetaţie, dar nu Fe 
şi Mn. 

Factorii de acumulare în macrofite acvatice sunt în domeniul din literatură (de ex. Wang şi Lewis 
pentru articol de sinteză). 
 

În completarea tabelelor din anexa 14 (coeficienţi de transfer din sediment în nevertebrate 
bentonice) prezentăm în anexa 19 coeficienţii de transfer al metalelor din fauna bentonică 
detritivoră în peşti, din peşti omnivori în peşti răpitori şi din peşti în păsări ihtiofage. S-a 
evidenţiat deja că Zn, Cu, Cd sunt concentrate în corpul gasteropodelor. Cd este concentrat şi de 
oligochete (2.78 ori) şi chironomide (26.32 ori) din lacul Chiriloaia. Transferul metalelor din 
corpul nevertebratelor bentonice analizate către peşti omnivori se face cu concentrare de Zn şi 
Cu în ficat, acumulare aproape de concentrare de Zn în muşchi şi în mod excepţional concentrare 
de Fe în ficat. Transferul metalelor de la peşti omnivori (muşchi) către peşti răpitori se face cu 
concentrare de Mn, Cr şi Cd în muşchi şi concentrarea tuturor metalelor în ficat. Transferul din 
peşti (muşchi) în păsări ihtiofage se face cu concentrare de Fe, Mn, Zn, Cu şi Cd în muşchi şi 
concentrarea tuturor metalelor (mai puţin Cr) în ficat. 
 

Pentru a avea o imagine sintetică asupra bioamplificării pe lanţul trofic am raportat concentraţiile 
din păsări la cele din sediment şi la cele din nevertebrate bentonice: 

 în raport cu sedimentul, Fe este acumulat la finalul lanţului trofic de 0.0004-0.009 ori, Mn de 
0.004-0.015 ori, Zn de 0.33-0.82 ori, Cu de 0.055-0.25 ori, Cr de 0.00065-0.005 ori, Pb de 
0.004-0.22 ori. Doar Cd poate fi per ansamblu amplificat, coeficientul de transfer variind în 
cazul său între 0.64 şi 1.4. 

 în raport cu fauna bentonică, Fe este acumulat la finalul lanţului trofic de 0.04-0.8 ori, Mn de 
0.006-0.02 ori, Cu de 0.136-0.62 ori, Cr de 0.025-0.17 ori şi Pb de 0.01-0.06 ori. Zn este 
amplificat în majoritatea cazurilor (coeficient de transfer între 0.8 şi 1.97). 
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Tot în anexa 19 sunt prezentaţi coeficienţii de transfer al metalelor de la neverterbate terestre 
paşnice la nevertebrate răpitoare şi de la nevertebrate la amfibieni (juvenili şi adulţi). S-a arătat 
deja că nevertebratele terestre detritivore pot concentra în special Cd şi Cr şi în mod excepţional 
Pb şi Cu, iar nevertebratele terestre fitofage pot concentra Zn, Cu, Cr  şi Pb şi Cd. 
 
Din inspecţia tabelului din anexa 19 se mai poate constata că: 

 nevertebratele răpitoare pot concentra toate metalele preluate din detritofagi şi fitofagi, dar că 
există o anumită variabilitate între complexele de ecosisteme (în unele este prezentă doar 
acumulare) 

 amfibienii pot concentra Zn, Cu şi Cd şi în mod excepţional celelalte metale. 
 
În rezumat, în ce priveşte transferul metalelor către compartimentul de ciclare, bioacumularea şi 
bioconcentrarea lor, am constat că: 
• acumularea / concentrarea metalelor din sol/sediment în plante depinde de specie, metal şi 

ecosistem; 
• gasteropodele bentonice concentrează diferenţiat în ţesuturi metalele preluate din 

sediment/detritus; 
• populaţiile acvatice concentrează întotdeauna metelele dizolvate preluate din apă; 
• populaţiile care utilizează sestonul ca sursă de energie concentrează metalele în raport cu 

această sursă; 
• acumularea sau concentrarea în populaţiile care utilizează detritusul/litiera ca sursă de 

energie depinde de tipul de litieră/detritus, de grupul de consumatori şi de ecosistem; 
• acumularea sau concentrarea în populaţiile care utilizează vegetaţia ca sursă de energie 

depinde de metal şi tipul de vegetaţie din care se preiau metalele; 
• concentraţiile de Fe, Mn, Cu, Cr şi Pb nu se amplifică pe lanţul trofic faună bentonică - peşti 

– păsări ihtiofage, dar cele de Zn şi Cd se pot amplifica; 
• concentraţiile de Cd şi Cr, Pb, Cu şi, în cazul lanţului cu originea în plante, Zn se amplifică 

pe lanţurile trofice pe lanţurile trofice vegetaţie / detritus – nevertebrate terestre fitofage / 
detritofage – nevertebrate terestre răpitoare – amfibieni. În raport cu primul nivel trofic, cel 
care deschide canalul către sectorul de ciclare, concentraţiilor tuturor metalelor se amplifică. 

 
Nu am evaluat ratele de transfer al metalelor din compartimente abiotice către cele biotice.  
 
Singurele rate de transfer evaluate care implică compartimente biotice se referă la fluxuri către 
SSE-ce şi Dunăre care au originea în compartimente biotice (anexa IV), şi au fost menţionate în 
subcapitolele anterioare atunci când s-a discutat exportul de metale mediat antropic şi bilanţul 
fluxurilor de metale care implică litiera/detritusul. 
 

3.4 Distribuţia şi stocarea metalelor în compartimente biotice, transferul mediat biotic 
între ecosisteme  

 
Nu vom da în acest subcapitol detalii referitoare al distribuţia metalelor în vegetaţie, deoarece o 
astfel de prezentare are loc în capitolul 3.8, în vederea comparării cu niveluri de toxicitate şi 
exces 
 
De asemenea, reprezentări grafice care indică domeniul de variaţie al concentraţiilor se găsesc în 
capitolul 3.5 în contextul analizei distribuţiei metalelor pe gradienţii succesionali. Includem aici 
doar rolul vegetaţiei în stocarea metalelor. 
 
Stocurile de metale în compartimente ale ecosistemelor cercetate sunt prezentate în tabelele din 
anexa 20. Tabelul 23 prezintă raportul dintre stocul de metale în vegetaţie (toate modulele 
trofodinamice) şi stocul în detritus/litieră (toate formele). Se poate constata că în majoritea 
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cazurilor stocurile din vegetaţie sunt mai mari decât cele din litieră-detritus, cu câteva excepţii, 
dintre care cele mai importante sunt în cazul Pb. Situaţia diferă, pentru un metal, de la ecosistem 
la ecosistem, şi pentru un ecosistem, de la metal la metal. Doar stocurile de Fe şi Cr sunt mai 
mari în toate ecosistemele (Zr şi Ni nu au fost incluse în analiză deoarece nu au fost analizate în 
toate modulele trofidinamice de interes). Stocuri mai mari în detritus apar chiar şi în ecosisteme 
cu populaţii de arbori, dar în care biomasa arborilor este mică (pădurea este tânără, cum este 
cazul grindului I2). Figura 22 prezintă situaţia de detaliu în cazul Zn şi Cd în depresiunea H3 şi a 
Mn şi Pb la mlaştina H4. 
 

Pe baza celor de mai sus rezultă că stocurile de Fe şi Cr din vegetaţie sunt mai mari decât cele 
din litieră / detritus, în cazul celorlalte metale existând numeroase excepţii. 
 

Tabelul 23 Raportul dintre stocul de metale în vegetaţie şi stocul de metale în detritus şi litieră în 
ecosistemele investigate (NE = neevaluat). Ariile gri indică valori subunitare. 

 Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 
H1 NE NE NE NE NE NE NE 
H2 4.79 5.98 9.87 29.38 5.45 4.30 5.61 
H3 4.19 5.43 6.44 7.97 8.28 1.18 1.42 
H4 1.82 3.56 1.22 0.90 9.34 0.27 0.56 
H5 28.57 7.53 1.96 1.37 53.46 0.31 1.44 
I1 15.08 0.66 1.74 5.49 14.43 0.75 NE 
I2 1.32 0.43 0.57 1.56 1.21 0.68 NE 
I3 3.82 0.41 1.29 16.70 2.11 0.75 NE 
I4 6.79 7.51 17.35 31.96 5.48 4.43 NE 
I5 (A2) 4.83 3.12 9.39 10.55 3.36 2.61 NE 
I6 3.07 7.40 9.37 9.72 4.11 1.70 NE 
G1 7.06 0.58 3.46 9.77 18.18 3.13 NE 
G2 1.83 7.95 4.30 20.58 2.76 2.19 NE 
G3 7.42 7.97 7.66 86.03 33.67 3.42 NE 
G4 3.69 23.53 7.70 28.80 30.47 2.54 NE 
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Figura 22 Exemple de stocare a metalelor în vegetaţie şi detritus în ecosistemele investigate 
(mg/m2, V = vegetaţie, D = litieră şi detritus; codul 4a din legenda graficelor semnifică stocul 
subteran în vegetaţia ierboasă şi emersă, iar 4b stocul subteran în arbori; pentru codurile 
celorlalte modulelor trofodinamice, a se vedea Anexa 3). 
 

Calcularea coeficienţilor de corelare (Pearson) dintre abundenţă biomasică (%) a speciilor de 
plante şi ponderea lor în stocarea metalelor (%) a arătat a arătat existenţa unei corelaţii foarte 
înalt semnificative în toate cazurile (figura 23), dar şi a unor importante diferenţe între metale. 
Coeficienţi mici (sub 0.9) sau obţinut în cazul  Fe, Mn, Zn, Cu şi Cd. Exemplificăm în cazul Fe 
cu diagrama relaţiei dintre rolul în stocarea Fe şi abundenţa relativă biomasică (figura 23). 
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Bisectoarea este inclusă în diagramă pentru a uşura evaluare vizuală a fiecărui caz în parte. Se 
constată o heterogenitate mare a speciilor din punct de vedere al capacităţii de a transferul Fe din 
sol în partea supraterană. Spre exemplu, specia Xanthium italicum are tendinţa să transfere mai 
puţin comparativ cu alte populaţii din comunităţile din care face parte, în timp ce Bidens sp. 
prezintă o tendinţă contrară. 
 

În concluzie, contribuţia diferitelor specii la stocul de metale în vegetaţie este semnificativ 
corelată cu abundenţa relativă biomasică. În cazul metalelor al căror coeficient Pearson (deşi 
semnificativ) este sub 0.9 credem însă că este recomandabilă în vederea evaluării corecte a 
stocurilor şi determinarea metalelor în specii cu abundenţă biomasică mică, sub pragul de 5%, în 
cazul în care nu se optează pentru evaluarea concentraţiilor în probe mixte (întreaga biomasă 
supraterană de pe suprafaţa de prelevare, omogenizată). 

 
 A Zr A Fe A Mn A Zn A Cu A Ni A Cr A Pb A Cd 

A Biomasă 0.94 0.80 0.87 0.89 0.88 0.93 0.86 0.89 0.80
 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 

Figura 23 Coeficienţii de corelare dintre abundenţă biomasică (%) a speciilor şi ponderea lor în 
stocarea metalelor (%), cu exemplificare în cazul Fe (eticheta cu numele speciilor, pe grafic, este 
în unele cazuri incompletă datorită numărului limitat de caractere permis de soft-ul de 
prelucrare). 
 

În ce priveşte populaţiile de consumatori, prezentăm detalii referitoare la distribuţia în carabide, 
gasteropode bentonice şi amfibieni. Alte date de distribuţie, utilizate pentru calcularea 
coeficienţilor de bioacumulare/bioconcentrare şi a stocurilor de metale utilizate pentru calcularea 
coeficienţilor de transfer sau stocurilor, pot fi găsite în anexa XIII. Referitor la ele menţionăm 
doar că se încadrează în domeniul de valori din literatura de specialitate. 
 

Concentraţiile de metale în carabide s-au încadrat în domeniul din literatura de specialitate 
(Rabitsch, 1995, Walker şi colab., 1996, Devotka şi Schmidt, 2000, Murray şi colab., 2000, 
Stone şi colab., 2001, Heikens şi colab., 2001, Lock şi colab., 2001, Zeitsev şi van Straalen, 
2001). Variaţia temporală a concentraţiilor de metale a putut fi investigată în cazul următoarelor 
staţii şi specii: Psudophonus rufipes (Pr) la H1, H2, I4 şi G2, Carabus cancelatus (Cc) la H1, I2, 
I3, I4. În aceste cazuri speciile respective au fost prezente în capturi pe toată durata sezonului de 



Rezultate şi discuţii 

 

124

prelevare. Datele caracterizând staţiile în care speciile de carabide nu au fost prezente în 
majoritatea capturilor nu au fost utilizate în această analiză. Dinamica a fost dificil de interpretat 
în toate cazurile. Nu am sesizat regularităţi în cazul speciei Pr. În cazul Cc valorile mari ale 
concentraţiilor de metale au apărut în special în partea a doua a sezonului de prelevare (după 15 
august). 
 
Pentru a caracteriza ecosistemele şi speciile s-a calculat valoarea medie anuală a concentraţiilor 
de metale (anexa 22). În tabelul 24 este menţionat şi domeniul de variaţie al concentraţiilor medii 
lunare. Este remarcabil faptul că pentru toate metalele apar valori extreme la specia Cc, fie 
valoarile minimă şi maximă (Fe, Cu, Cr, Cd), fie doar valoarea maximă (Mn, Zn, Pb). 
 
Analiza diferenţelor dintre ecosistemele traversate de un transect s-a făcut pentru fiecare specie 
care a fost prezentă într-un număr suficient de capturi în fiecare staţie ca să permită utilizarea 
unui test de comparaţie. În cazul transectului Gura Gârluţei nu am constatat diferenţe 
semnficative între staţii (speciile prezente în toate staţiile au fost Chlaenius spoliatus - Cs şi Pr; 
Chlaenius festivus - Cf a fost prezent doar în staţia G2, iar Cc a apărut sporadic tot în staţia G2; 
Poecillus cupreus – Pc a fost absent). Compararea speciilor utilizând datele cumulate din toate 
staţiile a evidenţiat câteva diferenţe semnificative, între Pr şi Cs pentru Zn şi Cd şi între Cf şi Pr 
pentru Cd (tabelul 25). 
 

Tabelul 24 Concentraţiile medii lunare minime şi maxime înregistrate (ppm).  
 Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 

Valoare minimă 90.96 13.43 44.96 2.20 0.12 0.01 0.60 
Specie, staţie şi dată cc I2 

10 iulie
cc I2 
8 oct. 

cs I1 
6 

august

cs I3 
20 

august

cc I2 
10 iulie 

cc H4 
9 sep. 

cc H4 
9 sep. 

Valoare maximă 1281.27 112.26 209.53 151.49 24.86 11.76 232.18
Specie, staţie şi dată cc H1 

9 sep. 
pr I4 

6 
august

cc I4 
8 oct. 

cc H1 
8 oct. 

cc I4 
24 sep. 

cc G2 
23iulie 

cc H1 
8 oct. 

 
Tabelul 25 Nivelul de semnificaţie al diferenţelor dintre specii în cazul fiecărui transect. Legendă: 
NA = neaplicabil (una din specii nu a fost prezentă, sau numărul de capturi a fost prea mic, NS = diferenţă 
nesemnificativă). 

Specia pc cc pr cf cs

pc NA / Cr**
NA / Mn*, Zn*, 
Cr**, Cd* NA / Cr* NA / Mn*, Cr*

Transectul cc
Fe**, Mn**, Zn*, 
Cu*, Cr** NA / Cd* NA / NS NA / NS

I pr
Fe**, Cu*, Cr***, 
Pb*, Cd*** Mn*, Zn* Cd* / Cd* Zn***, Cd* / NS

cf Zn*, Cr**, Cd** Cr*, Cd* Zn**, Cr**, Cd* NS / NS

cs
Fe*, Mn*, Zn**, 
Cr***, Cd*** Fe*, Zn*, Cd** Zn***, Cr*, Cd** NS

Transectele G / H

 
 
Nici în cazul transectului localizat în Insula Fundu Mare nu am constatat diferenţe semnficative 
între ecosisteme (specii prezente în toate staţiile au fost Cc şi Pr; Pc a fost prezent de asemenea 
în toate staţiile, dar.în număr prea mic de probe pentru a permite compararea staţiilor). Lipsa 
diferenţelor între staţii este probabil datorată mobilităţii ridicate a carabidelor, care colonizează 
staţiile interioare (H3 şi H4) pe măsură ce scade nivelul apei, nucleul de colonizare aflându-se în 
zona de grind cea mai înaltă (limita superioară a ecotonului H1 şi grindul propriu-zis, H2). 
Distribuţia şi dinamica capturilor de carabide (Ciubuc, 1997) susţine această presupunere. 
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Concluziile cu privire la lipsa diferenţelor semnificative între staţii, obţinute în cazul Cc şi Pr, au 
fost extrapolate şi la celelalte specii şi, ca urmare, pentru compararea speciilor între ele au fost 
utilizate datele obţinute pentru toate staţiile. Compararea speciilor a evidenţiat unele diferenţe 
semnificative (pentru Mn, Zn, Cr, şi Cd) între Pr şi celalte specii, între Pc şi celelalte specii, 
precum şi între Pr şi Pc (tabelul 25). 
 

Cele mai importante diferenţe între ecosisteme s-au constatat în cazul transectului localizat în O. 
Popa. Testarea diferenţelor s-a putut face pentru toate speciile (utilizând testul Mann-Whitney), 
dar o încredere mai mare se poate acorda celor apărute pentru speciile Cc şi Pr, prezente în 
majoritatea capturilor. În figura 24 este prezentată distribuţia metalelor în speciile Cc şi Pr în trei 
staţii ale transectului din O. Popa. Se poate constata că practic există un gradient de concentraţie 
a Fe, Mn, Zn şi Cu, cu valori mai mici în zona de ţărm (I1) şi mai mari în cea de grind rar 
inundat (I4) Nu toate diferenţele au fost semnificative statistic, dar faptul că ele se manifestă în 
aceeaşi direcţie atât la Pr, cât şi la Cc sugerează că fenomenul este real. Dacă în cazul Pr 
diferenţele ar putea fi puse pe seama unei contaminări cu detritus a indivizilor la nivelul tubului 
digestiv (tuburile digestive nu au fost golite înainte de analiză), în cazul Cc (exclusiv răpitor) 
această posibilitate este exclusă. Diferenţele constatate între staţiile I1-I2 şi I4 ar putea fi datorate 
morfometriei specifice a complexului, coroborată cu posibile diferenţe în concentraţiile de 
metale în compartimentele care sunt sursă de metale pentru carabide. Morfometria particulară 
determină o separare fizică a unităţii hidrogeomorfologice de ţărm şi grind extern (I1-I2) de 
grindul insulei principale (I4) în timpul apelor mari şi medii, reducând în acest fel mobilitatea 
carabidelor şi favorizând probabil diferenţierea lor din punct de vedere al concentraţiilor de 
metale (acest fenomen de reducere a conectivităţii nu se manifestă în cazul celorlalte două 
complexe investigate). Diferenţele apărute între I1 şi I2 pentru Cc (semnificativă statistic în 
cazul Cu) nu pot fi explicate prin faptul că la I1 lipsesc capturile în ultima parte a sezonului 
(figura 24), deorece la staţia I2 nu s-a manifestat tendinţa semnalată de creştere a concentraţiilor 
de metale în această perioadă.  
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Figura 24 Distribuţia Fe, Mn, Zn şi Cu în  două specii de carabide din trei staţii ale transectului I 
(staţia I3 nu a fost inclusă deorece privalul în care este amplasată e colonizat de carabide atât 
dinspre I2, cât şi dinspre I4 la retragerea apei). Diferenţele dintre I1 şi I2 sunt semnificative în 
cazul Cu din cc (la nivel 0.05 utilizând testul Mann-Whitney), iar cele dintre I1 şi I4 în cazul Zn 
şi Cu din cc şi a mn din Pr. Diferenţele dintre I2 şi I4 nu sunt semnificative statistic. Diagramele 
incluse în grafic prezintă dinamica la două săptămâni a capturilor de carabide în ecosistemele 
investigate. 



Rezultate şi discuţii 

 

126

Faptul că toate speciile au fost prezente în toate ecosistemele (mai puţin Pc, prezent doar în I2 şi 
I4) şi, ca urmare, valoarea medie în complex nu va fi deplasată către unul dintre ecosisteme, ne-a 
permis să comparăm speciile utilizând valoarea medie în complex a concentraţiei de metale, la 
fel ca în cazul celorlalte transecte, deşi ecosistemele au diferit între ele. Posibila influenţă a 
reducerii conectivităţii poate deveni însă importantă dacă s-ar dori utilizarea carabidelor pentru 
caracterizarea unui complex de ecosisteme, ca bioindicatori pentru poluare cu metale. În acest 
caz ea ar trebui luată în considerare în organizarea programului de prelevare pentru a putea 
evalua corect concentraţia medie de metale în carabide care caracterizează complexului 
respectiv. 
 
Diferenţele între concentraţiile medii anuale ale metalelor în speciile de la transectul I sunt  
semnificative în numeroase cazuri (tabelul 25), ceea ce ne face să credem că numărul mai redus 
al unor astfel de diferenţe în cazul celorlalte transecte este datorat mai degrabă numărului prea 
mic de capturi. Singurele specii între care nu apar diferenţe semnificative pentru nici un metal 
sunt Cf şi Cs. Deorece între aceste specii nu apar diferenţe nici pe celelalte două transecte, datele 
de la cele două specii au fost analizate împreună în vederea comparării complexelor de 
ecosisteme respective. 
 
Tabelul 26 prezintă comparativ concentraţiile medii ale metalelor în transectele investigate, 
precum şi rezultatele testelor de comparare (în acest caz s-a utilizat testul t, datorită numărului 
suficient de mare de probe disponibil pentru fiecare transect). 
 
Tabelul 26 Concentraţiile medii de metale (ppm s.u.) în carabide în cele trei transecte (Cf şi Cs 
grupate în c sp., deoarece nu prezintă diferenţe semnificative între concentraţii, a se vedea tabelul 
25) şi nivelul de semnificaţie al diferenţelor dintre transecte. Atunci când diferenţele faţă de alte 
transecte sunt semnificative, valorile mai mari sunt pe fond gri. 
Specia Transectul Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 

cc H Media 311.71 43.13 101.20 38.73 3.27 33.21 3.10 
    DS 320.11 20.38 14.98 36.48 1.59 65.03 1.88 
  I Media 227.48 28.95 95.07 24.59 3.93 6.64 2.71 
    DS 239.55 13.40 31.95 18.45 5.64 7.31 1.54 
Nivel de semnificaţie NS * NS NS NS NS NS 

c sp. G Media 360.68 36.26 68.10 22.22 1.22 8.69 3.12 
    DS 262.46 15.35 30.60 11.58 1.07 8.05 1.59 
  H Media 262.13 37.03 99.73 34.72 2.28 4.62 5.62 
    DS 71.83 9.63 23.15 5.97 1.31 3.11 3.68 
  I Media 261.95 36.61 76.10 29.33 1.41 5.12 1.54 
    DS 122.22 20.77 18.67 15.38 0.75 3.30 0.59 
Nivel de semnificaţie NS NS GH*, HI* NS NS NS GI***, HI***

pc H Media 295.34 51.06 132.42 39.84 13.79 7.94 4.01 
    DS 72.39 3.20 24.32 10.25 3.77 5.38 1.64 
  I Media 384.37 63.35 126.21 41.06 10.35 12.62 3.40 
    DS 77.97 29.95 39.86 15.04 5.47 12.80 0.70 
Nivel de semnificaţie NS NS NS NS NS NS NS 

pr G Media 275.73 48.30 105.48 22.97 1.83 6.91 1.61 
    DS 91.31 23.30 27.45 6.69 1.30 7.38 0.81 
  H Media 227.29 35.44 101.20 30.32 2.31 4.87 1.64 
    DS 93.18 11.59 14.10 11.63 1.41 4.57 1.15 
  I Media 218.18 42.63 105.15 25.16 2.53 4.33 2.21 
    DS 218.18 42.63 105.15 25.16 2.53 4.33 2.21 
Nivel de semnificaţie NS NS NS GH* NS NS GI** 
 
Inspecţia tabelului ne permite să remarcăm următoarele: 
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 concentraţiile cele mai mari de Cu se găsesc în mod sistematic în carabidele  din transectul 
H, diferenţele fiind semnificative statistic, sau apropiate de pragul de semnificaţie. Tot la 
transectul H apar concentraţii mari de Cd şi Pb, dar heterogenitatea mare de distribuţie (care 
se reflectă într-o DS mare) face ca ele să nu fie semnificativ diferite faţă de transectul I, deşi 
valorile medii sunt substanţial mai mari; 

 concentraţia de Zn este semnificativ mai mare în Csp. la transectul H, faţă de transectele G şi 
I, dar nu şi în cazul altor specii; 

 concentraţia de Mn în Cc este semnificativ mai mare la transectul H faţă de I; 
 concentraţiile cele mai mari de Fe se găsesc în carabidele de la transectul G, dar nu sunt 

semnificative statistic; 
 Cd în Cc, Csp şi Pc are valori mai mari pe transectul H faţă de alte transecte, dar diferenţa 

este semnificativă doar în cazul Csp. În cazul specia Pr, în schimb, concentraţiile cele mai 
mari sunt pe transectul I, şi sunt chiar semnificativ diferite de cele de pe transectul G; 

 în cazul Fe, Cr şi Pb nu apar diferenţe semnificative. 
 
Un aspect suplimentar evidenţiat a fost cel al corelaţiilor dintre metale în probele de carabide. 
Analiza s-a făcut pe speciile Cc, Pr şi grupul Csp (Cf şi Cs), specii prezente în toate complexele 
(datele utilizate pentru această analiză au caracterizat toate complexele) S-a constatat că există o 
corelare pozitivă şi semnificativă statistic între concentraţiile de Fe şi Mn la toate specile 
analizate (figura 25). O corelaţie pozitivă între Fe şi Zn apare doar la Csp şi Cc, nu şi la Pr 
(figura 25). La Cc există şi o corelare pozitivă între Cd şi grupul Fe, Mn, Zn, datorată însă 
câtorva probe cu valori mari ale concentraţiilor (relaţia rămâne pozitivă, dar devine 
nesemnificativă statistic la eliminarea valorilor mari). 

Cc                        R2 = 0.41

c sp.                     R2 = 0.41 

pr                  R2 = 0.14
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Figura 25 Exemple de corelaţii între concentraţiile de metale din carabidele investigate. 
 
Se poate trage concluzia că concentraţiile în carabide diferă între ecosistemele şi complexele 
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investigate doar în mică măsură. Concentraţiile de metale în carabide pot diferi între 
ecosistemele aceluiaşi complex (probabil în legătură cu anumite caracteristici 
hidrogeomorfologice care le limitează mobilitatea), iar concentraţiile în complexe diferite pot 
diferi seminificativ între ele în funcţie de metal şi specia de carabid. Pe de altă parte, acolo unde 
prelevarea nu surprinde discontinuităţi hidrogeomorfologice majore, carabidele nu au diferit între 
ecosistemele complexului, iar pentru anumite metale (Fe, Mn) sau specii (Pc) nu s-au observat 
diferenţe semnificative între complexe. 
 
În tabelul 27 prezentăm concentraţiile medii lunare de metale în speciile Lithoglyphus natioides 
(Ln), Viviparus acerosus (Va) şi V. viviparus (Vv). Specia Ln nu a fost prezentă la staţia LC. 
Concentraţiile se încadrează în domeniul din literatură (de ex. Jurkiewicz-Karnkowska, 1989, 
Sager şi Pucsko, 1991, Rovira Sanroque, 1993, Goulte şi colab., 2001, Menta şi Parisi, 2001, 
Cubadda şi colab., 2001). 
 
Tabelul 27 Valorile medii lunare ale concentraţiilor de metale (ppm, concentraţii în întreg 
individul, corp şi cochilie la un loc) în speciile de gasteropode pentru care s-a putut face 
compararea ecosistemelor (prezente la acelaşi moment de timp în două sau trei ecosisteme). Cu 
caractere accentuate sunt indicate valorile semnificativ mai mari (pe baza testului Mann-
Whitney). Staţia LC se află în lacul Chiriloaia (O. Fundu Mare), iar staţia CC1 pe canalul 
Hogioaia, care conexează Dunărea cu lacul menţionat. 

Specia Data Staţia  Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 
Lithoglyphus Iun-99 CC1 medie 237.39 237.26 17.12 14.92 3.89 45.65 0.17
naticoides   DS 34.21 42.15 3.54 3.26 1.24 11.24 0.08

  Dunăre medie 464.75 543.63 11.65 29.26 6.14 45.36 0.96
   DS 46.25 61.28 2.48 6.27 1.84 7.46 0.24
 Aug-99 CC1 medie 345.86 322.78 26.48 20.80 6.04 18.69 0.39
   DS 84.52 47.11 6.24 9.24 2.55 3.57 0.11
  Dunăre medie 565.64 857.26 25.22 34.57 5.49 8.97 0.80
   DS 74.21 101.35 5.16 12.31 2.48 2.15 0.24
 Sep-99 CC1 medie 594.41 983.97 36.08 28.61 5.24 5.57 0.84
   DS 122.41 245.23 12.66 13.97 2.22 3.16 0.54
  Dunăre medie 506.96 1042.88 28.78 35.18 4.87 43.51 1.56
   DS 86.54 178.52 14.24 11.54 2.58 23.54 0.22

Viviparus Iun-99 LC medie 242.61 165.28 51.27 42.23 4.82 53.54 0.21
acerosus   DS 64.84 49.69 22.34 18.25 1.55 12.64 0.04

  CC1 medie 205.96 208.59 34.81 25.75 4.57 43.25 0.11
   DS 82.54 42.83 7.54 11.35 1.87 15.64 0.04
  Dunăre medie 232.50 204.85 40.77 27.28 4.52 38.16 0.08
   DS 67.89 23.54 14.54 23.24 2.34 12.54 0.02
 Aug-99 LC medie 228.96 654.00 72.38 55.62 7.64 71.12 1.01
   DS 34.25 116.28 30.54 10.03 3.29 20.04 0.04
  CC1 medie 324.14 34.29 61.34 29.23 5.29 46.34 0.75
   DS 53.46 4.25 23.57 11.35 1.91 21.02 0.21
  Dunăre medie 655.23 998.58 28.97 53.36 5.74 57.20 0.03
   DS 106.81 97.42 10.56 16.87 2.67 19.02 0.01
 Sep-99 LC medie 83.80 38.21 45.99 26.44 4.60 49.27 0.23
   DS 24.65 16.21 12.34 13.33 1.09 13.57 0.08
  CC1 medie 124.66 143.26 40.16 22.73 4.90 45.51 0.04
   DS 42.16 61.50 12.54 8.45 1.02 11.32 0.02
  Dunăre medie 156.94 147.71 28.73 14.59 4.11 31.52 0.05
   DS 21.32 55.24 16.80 6.54 1.16 14.59 0.02

Viviparus Iun-99 LC medie 243.48 162.67 72.25 38.34 4.82 62.22 0.41
viviparus   DS 72.54 23.54 9.88 4.98 1.06 16.50 0.10

  CC1 medie 552.85 159.40 81.50 37.30 5.14 45.87 0.12
   DS 116.42 41.68 21.64 9.82 1.99 20.67 0.03
  Dunăre medie 252.85 187.89 38.28 23.97 3.80 45.78 0.20
   DS 83.40 40.69 10.23 3.65 0.28 13.54 0.07

 
Inspectarea tabelului permite următoarele constatări: 
 în ce priveşte specia Ln 
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 concentraţiile de Fe şi Mn şi Cu în indivizii prelevaţi în Dunăre sunt mai mari decât în cei 
prelevaţi în Canalul Hogioaia. În ceva cazuri diferenţele dintre medii sunt semnificative 
statistic, 

 Zn prezintă în general concentraţii mai mari în canal; în luna iunie diferenţele dintre medii au 
fost semnificative statistic, 

 în cazul Cr nu există o tendinţă clară, deşi în iunie concentraţiile sunt semnificativ mai mari 
în Dunăre, 

 concentraţiile de Cd au fost mereu semnificativ mai mari în indivizii din Dunăre faţă de cei 
din canal; 

 în ce priveşte specile Va şi Vv 
 uneori concentraţiile de Fe şi Mn sunt mai mari în Dunăre şi canal faţă de lacul Chiriloaia, 
 concentraţiile de Zn sunt întotdeauna mai mari în canal şi lac faţă de Dunăre (în câteva cazuri 

chiar semnificativ), dar nu apar diferenţe între lac şi canal, 
 concentraţiile cele mai mari de Cu şi Cr apar în lacul Chiriloaia, dar mediile nu sunt 

semnificativ diferite de cele din Dunăre, 
 concentraţiile cele mai mici de Pb tind să apară în canal şi Dunăre, dar diferenţele dintre 

ecosisteme nu sunt semnificative, 
 concentraţiile cele mai mari de Cd apar întotdeauna în lac şi diferenţele sunt semnificative 

faţă de canal şi Dunăre; comparând canalul şi Dunărea se observă uneori concentraţii mai 
mari în canal, alteori în Dunăre (tiparul observat în cazul Ln nu mai apare în cazul speciilor 
de Viviparus). 

 

O analiză similară efectuată separat pentru concentraţiile în cochilie şi corp a evidenţiat că în 
cazul Fe şi Mn diferenţele se păstrează pentru aceste tipuri de subprobe, în cazul Zn ele sunt 
datorate în primul rând metalelor acumulate în cochilie, iar în cazul Cr şi Cd se datorează 
metalelor acumulate în corp. Deoarece specia Physa acuta a apărut doar în lac, nu am putut 
evalua diferenţe în ce o priveşte. Am considerat însă utilă compararea concentraţiilor medii 
anuale în gasteropodele bentonice calculate în Dunăre şi lac pornind de la valorile medii lunare 
ale gasteropodelor, indiferent de specie. Această comparaţie, îndeosebi pentru concentraţiile în 
corp, are importanţă deoarece arată în ce măsură există diferenţe în ce priveşte expunerea la 
metale a consumatorilor faunei bentonice. Dearece indivizii de Physa acuta au prezentat 
concentraţii foarte mari de Cd în corp (până la 17.58 ppm, iar concentraţiile în corp controlează 
concentraţia medie în individ deoarece Cd este aproape absent din cochilie), compararea lacului 
cu Dunărea a scos şi mai mult în evidenţă tendinţa ca lacurile să aibă concentraţii mai mari din 
acest metal (gradul de semnificaţie a crescut de la semnificativ, p<0.05, la foarte semnificativ, 
p<0.01). Pentru a putea avansa posibile explicaţii ale acestor diferenţe am inspectat 
concentraţiile în sediment şi apă în ecosistemele respective în Dunăre şi lacul Chiriloaia (staţia 
LCh/H6). În cazul Zn, Cr şi Cd concentraţiile din apa lacurilor este mai mare decât cea din 
Dunăre (după cum s-a arătat în capitolul 3.2), în timp ce în cazul Cu concentraţiile sunt mai mici. 
Cu nu prezintă concentraţii mai mari nici în sedimentul lacului (în 1999), ceea ce ne face să 
credem că diferenţele nesemnificative observate nu corespund unor diferenţe reale. Semnalăm şi 
câteva aspecte referitoare la distribuţia metalelor gasteropode bentonice în ecosistemele 
investigate în 1996 (staţiile I1 - ţărm de Dunăre, şi G3, H3, H4, H5 şi H6/LCh, ecositeme de 
depresiune interioară, mlaştină şi lac). În I1 s-a analizat probe de Ln, iar în celelte ecosisteme 
probe de V sp. Concentraţiile de au fost mai mari la I1 în cazul Fe (874 ppm faţă de 227-404), 
Mn (1077 ppm faţă de 110-220) şi Cd (1.69 ppm faţă de 0.38-0.51). Concentraţiile medii de Cd 
mai mari în apropierea Dunării s-a datorat prezenţei Cd în cantităţi mai mari în cochiliile de Ln; 
concentraţiile cele mai mari în corp s-au înregistrat H4-H6, 10-11 ppm), ceea ce vine să susţină 
rezultatele din 1999. Concentraţiile medii de Cu şi Cr nu au diferit (38 ppm faţă de 29-40 şi 11 
faţă de 5.46-13.83), în timp ce cele de Zn au fost mai mici la I1 (28.66 ppm faţă de 41-104). 
 
Analizând datele prezentate în tabelul 28 (stocuri de metale în ţesuturi de gasteropode bentonice 
şi raportul dintre acestea) se poate constata că în toate cazurile valoarea medie a raportului dintre 
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stocul în cochilii şi stocul în corp a fost supraunitară. În ce priveşte valorile minime, apar câteva 
situţii în care stocul în corp a fost mai mare decât cel din cochilii (de până la 100 de ori în cazul 
Zn, 25 ori în cazul Cd şi 2 ori în cazul Pb). 
 

Tabelul 28A Stocurile de metale în ţesuturile de gasteropode bentonice (kg/ha) la staţii studiate 
în 1999 (date de densitatea biomasică pentru lacul Chiriloaia nu au fost disponibile). B Valoarea 
medie, minimă şi maximă a raportului dintre stocul în cochilii şi stocul în corp în 1999, calculată 
pe baza stocurilor de la punctul A. C Valoarea medie, minimă şi maximă a raportului dintre 
stocul în cochilii şi stocul în corp în 1996, calculată pe baza stocului de metale într-un gram de 
individ. Valorile pe fond gri indică prezenţa unor stocuri mai mari în corp decât în cochilie. 
A       
Specia Staţia Data Ţesut Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

Ln CC1 1-Jun-99 cochilie NE 0.712 1.100 0.000 0.048 NE 0.012 0.092 0.002
   corp NE 0.258 0.014 0.025 0.013 NE 0.00018 0.00105 0.00009
  27-Jun-99 cochilie NE 0.103 0.167 0.008 0.006 NE 0.003 0.032 0.000007
   corp NE 0.104 0.003 0.006 0.007 NE 0.00008 0.00046 0.00018
 Dunăre 27-Jun-99 cochilie NE 4.332 6.694 0.001 0.291 NE 0.075 0.559 0.011
   corp NE 1.482 0.082 0.146 0.075 NE 0.001 0.006 0.001
  3-Aug-99 cochilie NE 10.831 19.167 0.434 0.646 NE 0.121 0.192 0.018
   corp NE 2.394 0.088 0.169 0.166 NE 0.003 0.012 0.00047

Va CC1 1-Jun-99 cochilie NE 0.071 0.024 0.005 0.002 NE 0.002 0.016 0.000003
   corp NE 0.003 0.001 0.004 0.005 NE 0.00003 0.0002 0.00003
  27-Jun-99 cochilie NE 0.098 0.102 0.010 0.005 NE 0.002 0.023 0.000005
   corp NE 0.009 0.007 0.007 0.007 NE 0.000 0.000 0.00004
       

   B Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
   Media  7.74 78.71 1.15 2.28 52.71 70.00 13.74
   Min  0.99 14.41 0.01 0.52 33.19 16.68 0.04
   Max  23.83 217.62 2.57 3.89 71.55 92.83 37.84
       
   C Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
   Media  6.25 28.04 3.71 7.40 136.18 70.37 2.50
   Min  1.82 1.45 1.27 1.71 44.61 14.79 0.20
   Max  13.21 136.96 5.58 12.61 209.16 125.24 14.51

 

Concentraţiile medii de Zn, Cr şi în special Cd în gasteropode bentonice sunt în general mai mari 
în ecosistemele din luncă decât în Dunăre, dar fenomenul nu se manifestă în cazul celorlalte 
metale. Pe de altă parte, informaţiile existente nu sunt suficiente pentru a afirma că riscul de 
contaminare al consumatorilor de gasteropode bentonice este mai mare în lac decât în Dunăre. 
Pentru aceasta este necesară cunoaşterea unor detalii cu privire la utilizarea acestor resurse 
trofice, precum şi caracterizarea de detaliu a distribuţiei metalelor în alte grupe de organisme 
bentonice, atât în Dunăre, cât şi în lacuri. Concentraţiile în oligochete şi chironomide 
(determinate pentru a evalua stocul de metale în fauna bentonică) arată că îndeosebi în 
chironomide se găsesc concentraţii mari de Cd (până la 17.31 ppm). Având în vedere abundenţa 
mare în termeni de biomasă a acestui grup (60% comparativ cu 20% gasteropodele, Ignat, 2000), 
credem că este posibil ca ihtiofauna să se expună la concentraţii mai mari de metale pe perioada 
cât utilizează resursa trofică din lacuri foarte puţin adânci ale ostrovului Fundu Mare. În ce 
priveşte stocarea metalelor în gasteropode bentonice, putem spune că în general stocul de metale 
greu ciclabil din gasteropodele bentonice este mai mare decât cel rapid ciclabil. O parte 
majoritară din metalele stocate de gasteropodele bentonice pare a reveni în rezervorul sedimentar 
(prin intemediul cochiliilor) şi doar o parte mai mică, totuşi, are potenţialul de a fi direcţionată 
către sectorul de ciclare. 
 

Aşa cum s-a arătat la capitolul de metode, estimarea concentraţiei în amfibieni adulţi (corp 
întreg) s-a făcut prin medierea ponderată a concentraţiilor în ficat, ovar şi restul corpului, 
ponderată în raport cu greutatea uscată a acestora. Menţionăm că valorile obţinute au fost 
comparabile cu cele din literatură (pentru detalii în acest sens, a se vedea Iordache, 1995). În 
tabelul 29 indicăm raportul dintre concentraţia în tot corpul adulţilor capturaţi pe transectul H şi 
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cea din ţesutul muscular striat al acestora. Se poate observa că în cazul Cr, Zn, Fe, Cu, Mn putem 
subevalua concentraţia în corp până la 20 ori, dacă ne limităm doar la analiza ţesutului muscular, 
datorită concentraţiilor deosebit de mari din alte ţesuturi. În literatură se raportează în general la 
vertebrate concentraţiile în ţesuturi şi nu în organismul ca întreg. Concentraţiile din ţesuturi (în 
special din cel muscular) sunt de interes din punct de vedere al interceptării fluxurilor de metale 
de către consumatorul uman (dacă vertebratele respective sunt relevante din acest punct de 
vedere) dar reprezintă în cazul unor metale (cele menţionate, în cazul nostru) o estimare prea 
grosieră dacă ne interesează intervenţia populaţiei respective în circuitul metalelor în ecosistem. 
 
Din cele de mai sus rezultă că concentraţia medie în amfibieni poate fi bine aproximată prin 
concentraţia în ţesutul muscular striat doar în cazul Cd şi Pb, nu şi al celorlalte metale 
 
Datele au permis caracterizarea câtorva elemente suplimentare referitoare la distribuţia metalelor 
în amfibieni. Comparaţia dintre cele două specii (Rana ridibunda şi R. esculenta) utilizând probe 
de ficat şi muşchi din indivizi capturaţi la Insula Fundu Mare nu evidenţiază diferenţe 
semnificative între specii. Astfel de diferenţe nu au fost semnalate nici în literatură, deoarece 
nişa trofică este puternic suprapusă şi fiziologia celor două specii este asemnătoare 
(Cogălniceanu, 1997). Comparaţia dintre masculi si femele la Insula Fundu Mare utilizând probe 
de muşchi de la indivizi de R. Ridibunda nu a evidenţiat diferenţe semnficative între sexe. 
Diferenţele rămân nesemnificative şi când analizăm împreună datele provenind de la cele două 
specii. Pe această bază datele obţinute pentru cele două specii şi sexe au fost analizate împreună 
la calcularea valorilor medii prezentate în tabelul 29. 
 
Setul de date obţinut pentru Insula Fundu Mare, cel mai cuprinzător, a fost utilizat pentru a 
evidenţia diferenţele dintre stadiile de dezvoltare şi dintre ţesuturi. Diferenţele importante dintre 
concentraţiile în ţesuturi, deja menţionate, sunt în general şi semnificative statistic (tabelul 30). 
Mormolocii au avut concentraţiii semnificativ diferite de cele din juvenili sau adulţi, în timp ce 
juvenilii şi adulţii (comparaţi pe baza concentraţiilor în tot corpul) nu au fost diferiţi 
semnificativ. 
 
În ce priveşte diferenţele dintre complexe de ecosisteme, comparaţia amfibienilor juvenili din O. 
Fundu Mare cu cei din O. Popa a evidenţiat diferenţe statistic semnificative (utilizând testul 
Mann Whitney) doar în cazul Cd (concentraţie medie mai mare în O. Popa, 3.53 ppm, faţă de 
0.873 în Insula Fundu Mare). Dintre carabide, care ar putea intra în spectrul trofic al 
amfibienilor, doar specia Pseudophonus rufipes prezintă concentraţii mai mari de Cd la 
transectul I. Comparaţia amfibienillor adulţi de la Fundu Mare cu cei de la Gura Gârluţei (separat 
pentru muşchi, ficat şi ovar) nu a evidenţiat diferenţe semnificative. 
 
O particularitate a distribuţiei metalelor în muşchiul şi ficatul amfibienilor analizaţi a fost 
distribuţia lor corelată (figura 26). Semnalăm în acest sens în primul rând grupul Fe, Zn, Cu în 
muşchi (coeficienţi de corelare pozitivi, p < 0.05), care însă nu se mai regăseşte în ficat. La 
nivelul ficatului semnalăm doar relaţia pozitivă dintre Cd şi Zn (p < 0.5). Corelaţia dintre 
concentraţiile unui metal în muşchi şi în ficat este şi ea în general pozitivă (excepţia face 
fierului), însă în toate cazurile a fost uşor nesemnificativă (p între 0.1 şi 0.17). 
 
Nu am evaluat stocurile în carabide şi amfibieni şi ratele de transfer mediate de aceste populaţii. 
În condiţiile în care ar exista informaţii despre biomasa şi ratele de transfer a biomasei 
carabidelor şi amfibienilor, concentraţiile de metale ar putea fi utilizate pentru a calcula stocurile 
de metale în aceste populaţii şi ratele de transfer al metalelor între ecosisteme mediat de aceste 
populaţii. De asemenea, în condiţiile în care s-ar clarifica în ce măsura detritusul cu originea faza 
inundată rămas în pădurile inundabile la retragerea apei este un export dinspre mlaştini către 
pădurea inundabilă, informaţiile referitoare la stocurile în detritusul cu origine acvatică ar putea 
fi utilizate pentru evalua exportul dinspre mlaştini către pădurile din depresiunile interioare 
mediat de populaţii transportate de masa apei. 
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Tabelul 30 Rezultatele testului Mann-Whitney (nivelurile de semnificaţie statistică) pentru 
diferenţele între valorile medii ale concentraţiilor de metale la amfibienii analizaţi (M = 
mormoloc, J = juvenil, A = adult, m = muşchi, f = ficat, o = ovar, H, I, G = cele trei transecte, 
NS = nesemnificativ, p > 0.05). 

 
Diferenţe între transecte

Stadiu Juvenili Adulţi*
Transect H

M/J M/A** J/A H / I H / G m / f m / o f / o
Fe 0.033 0.020 NS NS NS 0.000 0.042 0.002
Mn 0.011 0.020 NS NS NS 0.000 NS 0.008
Zn NS NS NS NS NS 0.000 0.001 0.002
Cu NS NS NS NS NS 0.000 0.001 0.002
Cr 0.020 0.020 NS NS NS 0.037 NS NS
Cd NS NS NS 0.042 NS NS NS 0.068
Pb 0.033 0.020 NS NS NS 0.007 0.033 0.006
* testarea s-a făcut separat pe ţesuturi, diferenţele fiind nesemnificative în toate cazurile

** pentru testare s-a utilizat concentraţia estimată pentru corpul întreg de adult.

Diferenţe între stadii Diferenţe între ţesuturi

G şi H împreună
Adulţi

 
 
 

 
 
Figura 26 Diagramă obţinută pe baza analizei componentelor principale indicând distribuţia 
corelată a metalelor în ţesuturi (muşchi = m şi ficat = f) de Rana sp. (Cr şi Cd nu au fost inculse 
în analiză pentru că nu s-au distribuit corelat cu alte metale). Primii doi factori (reprezentaţi) au 
valorile proprii 4.05 şi 2.03. Al treilea factor extras are valoarea proprie 1.33 şi depinde puternic 
de Mn din ficat.  (cu cât un vector este mai lung, cu atât ponderea parametrului respectiv în 
extragerea factorilor a fost mai mare. Apropierea unui vector de o axa indica o pondere mai mare 
in extragerea factorului respectiv. Dacă doi vectori sunt perpendiculari, atunci parametrii variază 
independent). 
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3.5 Tipare de variaţie a concentraţiilor şi stocurilor de metale pe gradienţii succesionali 
 
Figura 27 prezintă poziţia din punct de vedere succesional a sistemelor cercetate în perioada 
1995-1997. Deoarece transectele H şi I traversează complexe substanţial diferite din punct de 
vederea al poziţiei pe Dunăre (la aprox. 30 km distanţă într-un sector cu numeroase zone 
inundabile), nu am considerat oportună analiza unor serii succesionale care să implice date 
obţinute în ecosisteme din ambele complexe. Prin urmare, rezultatele se referă la două serii 
succesionale, una localizată în sectorul din O. Popa, iar alta în O. Fundu Mare. Cele două serii 
constau din următoarele ecosisteme (cifrele indică codurile ce vor fi utilizate în grafice pentru 
indica ecosistemele): 
• 1 ţărm depoziţional (întinsură), 2 prival extern, 3 pădure externă foarte frecvent inundată, 4 

grind jos împădurit, 5a grind înalt împădurit, 5b depresiune frecvent inundată împădurită. 
• 1 canal de conexiune cu Dunărea, 2 lac, 3 mlaştină, 4 depresiune frecvent inundată 

împădurită, 5 grind înalt împădurit, 
 
Pentru fiecare din aceste serii am urmărit distribuţia metalelor în sol (concentraţii totale, iar în 
cazul seriei a doua şi forme cu mobilitate diferită), apă de suprafaţă (fracţia dizolvată şi 
particulată) şi subterană, vegetaţie (partea subterană şi supraterană). În funcţie de organizarea 
spaţială a programului de cercetare şi datele obţinute pentru fiecare compartiment au fost 
discutate toate ecosistemele dintr-o serie, sau numai o parte. Datele de distribuţie a metalelor în 
sol şi sediment au permis includerea în analiză a tuturor tipurilor de ecosisteme din seriile de mai 
sus. Pentru analiza distribuţiei metalelor în plante prima serie nu a mai inclus Dunărea, canalul şi 
lacurile diferite de L. Chiriloaia (staţia H6), iar a doua serie nu a mai inclus pădurea externă 
foarte frecvent inundată (staţia B). Distribuţia în apă şi seston a fost analizată în prima serie în 
aceleaşi ecosisteme ca distribuţia în plante, iar în cazul celei de a doua serii doar în întinsură, 
privalul extern, grindul jos împădurit şi grindul înalt împădurit. 
 
În expunerea rezultatelor din acest subcapitol vom parcurge următorii paşi: 
1. vom caracteriza mai întâi distribuţia fiecărui element în compartimentele respective şi vom avansa posibile 

explicaţii, cu caracter de ipoteze mecanismice, ale tiparelor observate; 
2. vom caracteriza similarităţile între distribuţiile metalelor într-un compartiment şi semnificaţie statistică a 

corelaţiilor existente; 
3. vom prezenta distribuţia metalelor în forme cu mobilitate diferită în solul ecosistemelor din seria a doua (din O. 

Fundu Mare); 
4. vom analiza parametrii de control ai distribuţiei metalelor dependenţi de regimul hidrologic în cele două serii 

succesionale; 
5. vom discuta comparativ cele două serii succesionale, evidenţiind asemănările şi deosebirile şi  
6. în final vom face o serie de comentarii referitoare la influenţa deteriorării asupra relaţiei dintre distribuţia 

metalelor şi gradienţii succesionali, folosind datele obţinute în ecosistemele traversate de transectul G şi în 
grindul plantat din vecinătatea sectorului investigat în O. Popa (staţia I6). 

 
Distribuţia Fe (figura 28) 

 În sol/sediment. În prima seria se observă o creştere a concentraţiilor odată cu stadiul 
succesional. Creşterea reflectă gradientul granulometric datorat sedimentării diferenţiate (mai 
grosiere lângă Dunăre şi mai fine la distanţă mai mare de aceasta). În seria a două are loc o 
creştere, urmată apoi de scădere. Creşterea concentraţiei are aceeaşi explicaţie ca în cazul 
seriei 1, în timp ce scăderea reflectă faptul că în cazul seriei 2 sunt prezente două tipuri de 
inundaţii, prin canal la ape medii şi peste grind la ape mari, ceea ce face ca rolul de filtrare a 
sedimentului grosier să îl aibă canalul, în prima situaţie, sau grindurile, în cea de a doua. 

 În plante. În seria 1 există o tendinţă de creştere a concentraţiilor de Fe din partea subterană, 
probabil corelată cu cantitatea totală de Fe din sol. Tendinţa este mai puţin evidentă la partea 
supraterană (apare îndeosebi la ecosistemele de grind şi depresiune interioară) şi este absentă 
la ţesuturile supraterane de Salix sp. În seria 2 singura tendinţă clară este cea de descreştere a 
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concentraţiilor de Fe în partea supraterană dinspre mlaştini către depresiunea interioară şi 
grind.  Aceasta ar putea fi datorat, pe de o parte, conţinutului mai mic de Fe în solul grindului 
şi, pe de altă parte, condiţiilor redox diferite în solurile ecosistemelor respective. Un rol îl pot 
juca şi particularităţile fiziologice ale speciilor de plante. Concentraţia în partea supraterană 
nu a urmat tiparul de distribuţie observat în cazul părţii subterane, ceea ce ar putea fi pus pe 
seama mecanismelor fiziologice de reglaj al concentraţiilor. 

 În apă. În seria 1 sistemele avansate succesional prezintă o concentraţie mai mare de Fe în 
apa subterană ca cele într-un stadiu succesional incipient. Efectul de diluare datorat 
proximităţii Dunării poate fi responsabil de concentraţiile mai mici din apa subterană doar în 
cazul staţiei I1 (pe ţărm), deoarece staţia I3 (într-un prival extern) este mai depărtată de 
Dunăre ca I2 (pe un grind jos, cu concentraţii mari de Fe în apa subterană -  maxime peste 
9000 ppb). Concentraţiile mici ar putea fi mai degrabă datorate unor schimburi intensificate  
dintre apa subterană şi apa de suprafaţă în urma inundării frecvente a acestor staţii (în 
condiţiile unei conductivităţi hidrologice destul de bune, fracţia medie şi grosieră având o 
pondere peste 50% în sedimentul ţărmului şi privalului, Benea 1997). Explicaţii pentru 
concentraţiile mari din apa subterană a ecosistemelor de grind ar putea fi condiţiile redox 
joase în orizonturile profunde ale solului, absenţa diluării în condiţiile unui timp lung de 
retenţie a apei în compartimentul subteran (timpul de retenţie este în curs de evaluare, 
Danielescu, date nepublicate). Concentraţiile din apa de suprafaţă sunt similare în 
ecosistemele din seria 1 (dar la staţia I4, ca şi în celelalte grinduri înalte, avem un singur 
moment de prelevare a apei de suprafaţă, deoarece inundaţia în aceste ecosisteme a durat 
doar o săptămână). Concentraţii ceva mai mari se observă doar la staţia I3, în momentele 
când privalul nu mai este conexat direct cu Dunărea (detalii au fost date în capitolul 3.1.2). 
Ele s-ar putea datora evapotranspiraţiei (care duce la concentrarea soluţiei), fluxurilor 
subterane din grindurile adiacente (I2 şi I4), precum şi eliberării metalului din sol/sediment la 
condiţii redox joase, specifice fazei inundate. În seria 2 se observă aceeaşi tendinţă de 
creştere a concentraţiei de Fe în apa subterană odată cu stadiul succesional. Deoarece ea nu 
este corelată cu creşterea concentraţiei de Fe în sol (ca în cazul seriei 1), explicaţia cea mai 
probabilă pentru această tendinţă este absenţa diluării datorită schimburilor foarte reduse cu 
apa de suprafaţă. Este posibil şi ca tehnica utilizată să nu fi permis o caracterizare foarte bună 
a apei subterane în zonele frecvent inundate, facilitând schimburile cu apa de suprafaţă în 
lungul tubului piezometric (deşi la prelevare s-a golit complet piezometrul şi s-a prelevat 
proba după acesta s-a umplut din nou). Tehnici mai adecvate pentru caracterizarea apei din 
sol, în soluri saturate, implică instalarea unor saci de dializă, a unor incinte ceramice 
semipermeabile sau a unor răşini speciale în teren, care să permită schimbul ionic fără ca apa 
să intre în contact cu aerul timp mai lung şi cu perturbare minimă a structurii solului (de ex. 
Grossmann şi Udluft, 1990, Hooda şi colab., 1999). Concentraţiile în apa de suprafaţă a 
ecosistemelor din seria 2 are o tendinţă clară de descreştere cu stadiul succesional. 
Concentraţiile mai mari observate în ecosistemele unde apa staţionează pot fi explicate la fel 
ca în cazul staţiei I3, mai puţin prin influenţa fluxurilor de apă subterană din zona de grind. 
De asemenea, o cauză suplimentară a creşterii concentraţiilor în aceste ecosisteme (care nu 
poate fi invocată în cazul privalului extern I3) ar putea fi şi descompunerea vegetaţiei 
acvatice, sugerată de faptul că o serie de concentraţii mai mari s-au observat toamna. 
Concentraţiile de Fe în macrofitele din mlaştini sunt mai mici decât cele din macrofitele din 
lacul Chiriloaia, similar situaţiei observate în cazul apei de suprafaţă 

 În seston. În seria 1 există o tendinţă de scădere a concentraţiei de Fe în seston, în timp ce în 
seria 2 apare o tendinţă de creştere. Aceste tipare ar putea fi datorate schimbării calitative a 
sedimentului în suspensie, pe măsură ce are loc sedimentarea (începând de la primele 
ecosisteme traversate de apa de inundaţie, până la ultimele) şi prin dezvoltarea fracţiilor 
planctonice pe măsura staţionării apei în ecosisteme (în special în cazul lacurilor, mlaştinilor 
şi privalelor). O analiză mai detaliată a acestor aspecte s-a făcut deja în cadrul capitolului 3.2. 
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Figura 28 Distribuţia Fe în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. Pe 
axa x prima cifră indică ecosistemul (ecosistemele din O. Fundu Mare pe coloana de grafice din dreapta şi cele din 
sectorul din O. Popa pe coloana de grafice din stânga, semnificaţia codurilor ecosistemelor este prezentată în text), 
iar a două cifră, compartimentul (solul/sedimentul =1, plantele = 4, 5, 12 şi 15, sestonul = 3, apa subterană = 2a şi de 
suprafaţă = 2b) Toate valorile (indicate pe axa y) sunt în ppm, cu excepţia celor pentru apă, care sunt în ppb. Scala 
graficelor de distribuţie a unui metal este aceeaşi pentru ambele serii succesionale. Liniile punctate unesc valorile 
mediane pentru a uşura urmărirea tendinţei de variaţie.  
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Distribuţia Mn (figura 29) 
 În sol/sediment. În seria 1 se observă aceeaşi tendinţă de creştere a concentraţiei cu stadiul 

succesional ca şi în cazul Fe. În seria 2 situaţia este iarăşi similară cu cea observată în cazul 
Fe, cu unele diferenţe în cazul mlaştinilor şi depresiunii interne, care prezintă concentraţii 
mai mici decât cele din lacuri, poate şi datorită cantităţii foarte mari translocate în plante ca 
urmare a condiţiilor redox favorabile mobilităţii manganului. 

 În plante. În seria 1 concentraţiile de Mn în partea supraterană a vegetaţiei erbacee şi în 
ţesuturile supraterane de Salix sp. cresc cu stadiul succesional; fenomenul nu mai apare în 
cazul părţii subterane. În seria 2 se observă o descreştere clară a concentraţiilor în plante (atât 
în partea subterană, cât şi în cea supraterană) dinspre mlaştini spre depresiuni împădurite şi 
grind, probabil asociată cu diferenţele marcante dintre ecosistemele respective din punct de 
vedere al potenţialului redox în sol. 

 În apă. Ca şi în cazul Fe, se observă o tendinţă de creştere a concentraţiilor în apa subterană 
către grinduri, în ambele serii succesionale, şi o tendinţă de apariţie a valorilor mai mari ale 
concentraţiilor în apa de suprafaţă în ecosistemele în care apa are viteză foarte mică de 
curgere sau staţionează un timp mai îndelungat. Concentraţiile de Mn sunt mult mai mari în 
macrofitele din lac faţă de cele din mlaştini, corelat cu cocentraţiile din apa de suprafaţă. 

 Concentraţiile de Mn în seston descresc în seria 1 (cu excepţia unor concentraţii foarte mari 
în privalul extern), în timp ce în seria 2 apare o tendinţă de uşoară creştere. 

 

Distribuţia Zn (figura 30) 
 În sol/sediment. Există în ambele serii o clară tendinţă de creştere a concentraţiilor de Zn 

către sistemele împădurite şi mai rar inundate. Dincolo de efectul granulometriei solului/ 
sedimentului este posibil ca tiparul de variaţie să fie datorat şi pierderii de metal ca urmare a 
schimburilor cu apa de suprafaţă (Zn este cunoscut ca un element cu mobilitate ridicată în 
comparaţie cu celelalte metale). 

 În plante. Nu apar tipare clare de variaţie în vegetaţia ierboasă şi emersă. Observăm că în 
general concentraţiile din partea subterană sunt mai mari decât cele din partea supraterană. 
Distribuţia în plante pare a fi controlată în primul rând de mecanisme fiziologice specifice. 
Există o diferenţă netă între cele două serii succesionale, ca şi în cazul Fe şi Mn, cu 
concentraţii mai mari în seria 2, din ostrovul Fundu Mare, reflectând tipurile diferite de 
ecosisteme şi implicit diferenţele în structura specifică a modulelor trofodinamice asociate 
plantelor. Concentraţiile în ţesuturi supraterane de Salix sp. scad odată cu creşterea stadiului 
succesional. 

 În apă. Există aceeaşi tendinţă de creştere a concentraţiilor în apa subterană ca la Fe şi Mn, 
cu o excepţie în cazul grindului pe care este amplasată staţia H2. Acesta prezintă concentraţii 
surprinzător de mici de Zn în apa subterană (50 ppb mediana), comparabile cu cele din apa 
de suprafaţă. Distribuţia Zn în apa de suprafaţă şi macrofitele acvative are aceleaşi tipare ca 
în cazul Fe şi Mn. 

 În seston. Tiparul de distribuţie a Zn în cele două serii succesionale este similar cu cel al Mn. 
 

Distribuţia Cu (figura 31) 
 În sol/sediment. Concentraţiile de Cu în seria 1 cresc până la nivelul ecosistemelor de 

pădure frecvent inundată externă (staţia B), după care, în ecosisteme mai avansate 
succesional, sunt la acelaşi nivel de mărime, sau chiar scad uşor. Acest tipar este asemănător 
celui observat în cazul celorlalte metale (Fe, Mn, Zn). În seria 2 tendinţa de creştere a 
concentraţiilor este continuă şi constantă. Distribuţia Cu este mai puţin influenţată de 
condiţiile redox din sol în comparaţie cu alte metale (Kabata-Pendias şi Pendias, 1992). 
Tiparul observat s-ar putea datora, pe de o parte, influenţei granulometriei solului şi, pe de 
altă parte, diferenţelor dintre ecosisteme în ce priveşte cantitatea de materia organică din 
sol/sediment. O influenţă ar putea-o avea şi depunerile atmosferice cu originea în zona 
industrială de lângă O. Fundu Mare (concentraţiile pe transectul H sunt substanţial mai mari 
decât cele de pe transectul I, care este departe de zona industrială Brăila). 
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Figura 29 Distribuţia Mn în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. 
Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28. Distribuţia în partea subterană şi 
supraterană a indivizilor din specii de plante din acelaşi ecosistem este încadrată în casetă. 
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Figura 30 Distribuţia Zn în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. 
Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28. Distribuţia în partea subterană şi 
supraterană a indivizilor din specii de plante din acelaşi ecosistem este încadrată în casetă. 
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Figura 31 Distribuţia Cu în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. 
Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28. 
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 În plante. Cu excepţia faptului că cele mai mici concentraţii în partea supraterană s-au 
înregistrat în zona de ţărm (staţia I1), nu apar diferenţe între ecosisteme în nici una din serii. 
Particularităţile fiziologice ale plantelor (ca şi în cazul Zn) par a avea rolul cel mai important 
în controlul distribuţiei Cu. Demn de remarcat este şi faptul că, în toate cazurile, 
concentraţiile în partea subterană sunt mult mai mari decât cele din partea supraterană. 

 În apă. Tiparele de distribuţie în apa subterană sunt similare cu ale Fe, Mn şi Zn în ambele 
serii succesionale. În seria 1 se observă concentraţii mai mari de Cu în apa de suprafaţă a 
privalului extern (I3), susţinând ipoteza fluxurilor subterane dinspre grinduri. Descreşterea 
cocentraţiei în apa de suprafaţă dinspre grind spre lacuri în seria 2 (inversă tendinţei 
observate în cazul Fe, Mn şi Zn) sugerează existenţa unor mecanisme de imobilizare a Cu 
dizolvat. Totuşi, concentraţiile în macrofitele din mlaştini sunt mai mari decât cele din 
macrofitele din lac, la fel ca în cazul celorlalte metale. Această corelaţie24 inversă cu 
concentraţiile din apa de suprafaţă ar putea fi datorată faptului că, la descompunerea 
macrofitelor, Cu e posibil să nu rămână în apa de suprafaţă după eliberare, fiind rapid 
imobilizat  la nivelul materiei organice sau sub formă de sulfuri. 

 În seston. Distribuţia este similară cu cea a Zn (creştere a concentraţiilor în seria 2 şi valori 
mai mari ale concentraţiilor în ecosistemele cu apă staţionară (privalul extern) din seria 1. 

 
Distribuţia Cr (figura 32) 

 În sol/sediment. Nu apar tendinţe clare de variaţie a concentraţiilor de Cr în ecosistemele 
celor două serii succesionale. Notăm domeniul de variaţie mult mai larg al concetraţiilor în  
ţărm (I1) şi privalul extern (I3) faţă de celelalte ecosisteme. Această heterogenitate mare a 
fost observată şi în cazul celorlalte metale, precum şi a celorlalte ţărmuri investigate (H1 şi 
G1, ţărmuri erozionare). Ea ar putea fi datorată heterogenităţii pedologice mai mari a 
ţărmurilor (prezenţa în alternare a benzilor nisipoase şi a celor cu granulaţie fină, Benea 
1997). 

 În plante. În seria 1 nu apar tendinţe de variaţie a concentraţiei de Cr în plante. Atât în seria 
1, cât şi în seria 2 concentraţiile în partea subterană sunt mai mari decât cele din partea 
supraterană. În seria 2 atât concentraţiile în partea subterană, cât şi cele din partea 
supraterană descresc de la mlaştini către depresiunea frecvent inundată şi grind, după cum s-a 
observat şi în cazul Mn. Fenomenul ar putea fi datorat mobilităţii diferite a Cr în ecosistemle 
respective (posibil asociată tranziţiilor redox ale Fe şi Mn), dar şi particularităţilor fiziologice 
ale speciilor dominante în cele trei comunităţi. Spre deosebire de cazul Mn, concentraţiile de 
Cr din plante în ecosistemele respective nu sunt direct corelate cu concentraţia totală din sol. 

 În apă. Tiparele de variaţie a Cr în apa subterană şi de suprafaţă în cele două serii sunt 
similare cu cele ale Fe, Mn şi Zn. Nu se observă însă şi diferenţe între concentraţiile de Cr în 
macrofitele acvatice din mlaştini faţă de cele din lac. 

 În seston. Tiparele de variaţie a Cr sunt similare cu ale celorlalte metale. 
 

Distribuţia Pb (figura 33) 
 În sol/sediment. Concentraţiile în sistemele mai avansate succesional sunt mai mari ca cele 

din ecosistemele cu inundabilitate mare (ţărm, prival extern, canal, lacuri, mlaştini). Totuşi, 
inundabilitatea nu este singurul parametru care ar putea influenţa distribuţia Pb, devreme ce 
concentraţiile cele mai mari de Pb în seria 2 se observă nu pe grindul H2, ci în depresiunea 
împădurită H3. Cu privire la felul cum inundabilitatea poate influenţa distribuţia Pb, avansăm 
ipoteza că modulează efectul depunerilor atmosferice (cunoscut fiind că Pb, ca şi Cu, nu este 
mult influenţat de potenţialul redox, în domeniul de variaţie al acestuia în ecosisteme). 

 Concentraţiile din sol se reflectă şi asupra distribuţiei metalelor în plante, atât la nivelul 
părţii subterane, cât şi a celei supraterane, în mod evident îndeosebi în seria 1. Poate fi vorba nu 
numai de translocarea Pb din sol în plante, ci şi de efectul depunerilor atmosferice.

                                            
24 Nu utilizăm aici teremenul de corelaţie în sens statistic, fiind vorba doar de două ecosisteme. 
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Figura 32 Distribuţia Cr în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. 
Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28. 
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Figura 33 Distribuţia Pb în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. 
Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28. Distribuţia în partea subterană şi 
supraterană a indivizilor din specii de plante din acelaşi ecosistem din este încadrată în casetă 
(doar în cazul Ostrovului Fundu Mare). 
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Totuşi, concentraţiile de Pb în ţesuturile de Salix sp. arată o tendinţă de descreştere către 
ecosistemele mai avansate succesional. Trebuie remarcat şi faptul că Salix absoarbe metale 
din orizonturi ale solului mai profunde decât cele din care s-a prelevat. Informaţii 
suplimentare cu privire la acest aspect s-au obţinut studiind preliminar distribuţia metalelor 
pe profil de adâncime (decembrie 1996, prelevare din orizontul superficial, de la 40 cm şi de 
la 80 cm, câte 5 unităţi de probă, în ecosistemele cu populaţii de salcie). Evaluarea 
distribuţiei concentraţiilor pe profil de adâncime s-a făcut şi în 2002 în grindul H2. Pe baza 
datelor disponibile nu putem spune că concentraţiile de Pb în orizonturile mai profunde ale 
solului pe gradientul succesional ar avea o tendinţă de variaţie inversă celei din orizontul 
superficial, ceea ce lasă loc ipotezei că un rol important în distribuţia Pb îl au şi 
particularităţile fiziologice ale speciilor (respectiv ale Salix sp.) Un alt aspect care trebuie 
menţionat este că în seria 2 concentraţiile de Pb în partea supraterană a plantelor sunt mult 
mai mari decât cele din seria 1 şi comparabile cu cele din partea subterană, sugerând un 
posibil efect al depunerilor atmosferice (care au mai fost invocate ca posibil fenomen 
explicativ în cazul distribuţiei Cu). 

 Pb în apă subterană şi de suprafaţă are o distribuţie a concentraţiilor similară cu cea a Fe, 
Mn, Zn şi Cr, cu excepţia apei de suprafaţă din seria 2. În cazul acesteia tiparul de distribuţie 
a Pb este similar cu cel al Cu (descreştere de la grind la lacuri). Concentraţiile de Pb în 
macrofitele acvatice din lacuri sunt mai mici decât cele în macrofitele din mlaştini, în 
corelaţie cu distribuţia Pb în apa de suprafaţă. 

 Concentraţiile de Pb în sestonul ecosistemelor din seria 1 au o distribuţie similară cu cea a 
celorlalte metale. În seria 2 tiparul de variaţie este diferit de al celorlalte metale cu tendinţă 
de scădere a concentraţiilor dinspre lacuri spre ecosistemele mai avansate succesional. 

 

Distribuţia Cd (figura 34) 
 În sol/sediment. În ecosistemele seriei 1 domeniul de variaţie al concentraţiilor este similar, 

cu excepţia depresiunii interioare, care prezintă concentraţii de Cd mai mari, datorită, 
probabil, fracţiilor fine dominante în sedimentul de aici. În seria 2 se observă o scădere a 
concentraţiilor de la mlaştini către depresiunile interioare şi grind, în corelaţie cu ponderea 
fracţiilor fine în sol/sediment. Cele mai mici concentraţii se găsesc însă în lacuri. Este posibil 
ca acest fapt să se datoreze cantităţii mari de materie organică din orizontul 0-8 cm prelevat 
(în celelalte ecosisteme mineralizarea este mult mai intensă ca în lacuri datorită expunerii 
solului/sedimentului la aer pe perioade lungi; în lacuri expunerea la aer, favorizând 
mineralizarea, are loc o dată la 3-4 ani, la niveluri foarte scăzute ale Dunării), în măsura în 
care Cd este asociat predominant cu fracţia minerală fină. Concentraţiile de Cd în macrofitele 
din lacuri sunt destul de mari (până la 6 ppm), dar nu se regăsesc în concentraţiile de la 
nivelul sedimentului (valori maxime de 1.6 ppm), deşi abudenţa biomasică a macrofitelor 
este mare (peste 300g s.u. / m2, Cristofor şi Sârbu, 1997).  O posibilă explicaţie ar putea fi 
exportarea Cd eliberat prin descompunere în formă dizolvată la ieşirea apei din lacuri. 

 Concentraţiile în plante, partea subterană, cresc în seria 1 o dată cu stadiul succesional. Date 
referitoare la partea supraterană în această serie nu au fost disponibile, cu excepţia ţesuturilor 
de Salix, care au prezentat o uşoată tendinţă de descreştere cu stadiul succesional. Aceeaşi 
tendinţă s-a observat şi în cazul vegetaţiei (părţile subterană şi supraterană) din seria 2, în 
corelaţie cu concentraţia de Cd din sol. 

 Concentraţiile de Cd în apa subterană în seria 1 au fost mai mari în privalul extern (I3) şi 
grindul matur (I4), comparativ cu ecosistemele mai apropiate de Dunăre (ţărmul şi grindul 
jos). Concentraţiile în apa de suprafaţă au fost mai mari în ecosistemele mai avansate 
succcesional ale seriei 1, până la 8.4 ppb în privalul extern, comparativ cu ţărmul (apa din 
Dunăre). Caz unic, concentraţiile Cd în apa subterană au fost mai mici decât concentraţiile 
din apa de suprafaţă. Concentraţiile din apa de suprafaţă în seria 1 par a fi corelate şi cu 
concentraţiile în sol, nu doar cu timpul de staţionare. De asemenea, în seria 2 cele mai mici 
concentraţii se găsesc în apa subterană a grindului matur, fiind mai mari în depresiuni şi 
mlaştini, acolo unde şi concentraţiile în sol şi plante sunt mai mari. Domeniul de variaţie al 
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Figura 34 Distribuţia Cd în compartimentele ecosistemelor din cele două serii succesionale. 
Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28.  
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concentraţiilor de Cd în apa de suprafaţă a ecosistemelor din seria 2 este mai larg decât al 
concentraţiilor din Dunăre (SLD25 – 3 ppb în Dunăre faţă de SLD – 6 ppb în zona 
inundabilă). Există o uşoară tendinţă de creştere a concentraţiilor de la lacuri către mlaştini şi 
depresiunea împădurită, care ar putea fi asociată cu creşterea volumului de apă pe unitatea de 
suprafaţă, respectiv cu creşterea importanţei schimburilor sol/apă. Concentraţiile de Cd în 
macrofite acvatice sunt, pe de altă parte (după cum indică mediana), mai mari în lacuri decât 
în mlaştini. Translocarea mai intensă a Cd din apa lacurilor în macrofitele acvatice ar putea fi 
o altă explicaţie a concentraţiilor mai mici în apa lacurilor faţă de cea a mlaştinilor. 

 În seston. Tiparul de variaţie a concentraţiilor de Cd în seston este, în cazul ambelor serii, 
similar cu cel al altor metale cum sunt Zn şi Cu. Pe de altă parte, inspectarea graficelor arată 
că este necesar ca analiza să fie făcută mai detaliat, urmărind nu doar distribuţia generală a 
concentraţiilor în apă şi seston, ci şi dinamica acestora pe perioada de investigare (capitolul 
3.2). 

 

Distribuţia Zr şi Ni (figura 35) 
 În sol/sediment. În seria 1 există o tendinţă de creştere a concentraţiilor de Zr cu stadiul 

succesional, în timp ce în seria 2 concentraţiile cele mai mari sunt la extreme (canal şi grind). 
Fenomenul este probabil datorat creşterii ponderii fracţiilor grosiere în sol odată cu 
Depărtarea de la Dunăre (sursa de inundaţie), sedimentarea făcându-se gradual, de la fracţiile 
mai grosiere în primele ecosisteme traversate de fluxul de apă la fracţii mai fine în 
ecosistemele localizate în centrul complexului. Distribuţia Ni în cele două serii este similară 
celei a Cr. Nu se observă variaţii importante, iar ecosistemul de ţărm prezintă heterogenitate 
mai mare a concentraţiilor (domeniu de variaţie între 100 şi 370 ppm). 

 În plante. Concentraţiile de Zr în plante par a creşte cu stadiul succesional. Absenţa 
informaţiilor în literatură cu referire la mobilitatea chimică a Zr (calificată doar ca redusă, de 
ex. Michard şi colab., 2001) face mai dificilă avansarea de posibile explicaţii (ipoteze 
mecanismice) pentru prezenţa acestui tipar de variaţie. Concentraţiile de Ni în plante (partea 
subterană) nu variază uniform în seria 1, dar cele din partea supraterană par să aibă o tendinţă 
de uşoară creştere cu stadiul succesional. Tendinţa se observă şi în seria 2, atât la partea 
subterană, cât şi la cea supraterană. Aceste variaţii nu sunt corelate cu distribuţia 
concentraţiilor în sol. Nu credem că ele ar putea avea drept cauză mobilitatea mai mare a Ni 
în sisteme mai avansate succesional (deoarece condiţiile oxidative favorizează imobilizarea), 
ci mai degrabă ar putea fi datorate prezenţei unor specii cu potenţial de acumulare mai mare 
în comunitatea vegetală a sistemelor mai avansate succesional. 

 

În sumar, corelaţiile observate (evidenţiind uneori posibile cauze ale distribuţiei metalelor) sunt 
următoarele: 
1. Fe, Cd, Zr în sol: corelare pozitivă cu fracţiile fine sau grosiere pe gradienţii granulometrici 

datoraţi sedimentării diferenţiate, dependenţi de direcţiile de inundare a complexului; 
2. Mn, Zn, Cu: corelare cu inundabilitatea şi potenţialul redox al solului; 
3. Mn în sol: corelare negativă cu cantitatea translocată în plante în condiţii de valori mici ale 

potenţialului redox; 
4. Pb în sol: corelare cu inundabilitatea, care probabil modulează efectul depunerilor 

atmosferice; 
5. Cr, Ni în sol: corelare a coeficientului de variaţie a concentraţiilor cu heterogenitatea 

pedologică; 
6. Fe, Mn, Pb, Cd în plante: corelare pozitivă cu concentraţiile totale în sol; în cazul Pb în 

partea supraterană probabil fără semnificaţie cauzală, ci ca rezultat al efectului depunerilor 
atmosferice atât asupra solului, cât şi plantelor; 

7. Fe, Mn, Cr în plante: corelare negativă cu potenţialul redox al solului; 
8. Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb în apa subterană: corelare negativă cu intensitatea fluxurilor 

subterane (efect de diluare datorat fluxurilor hiporeice intense lângă Dunăre, şi efect de  
                                            

25 SLD = sub limita de detecţie (pentru limite de detecţie a se vedea capitolul de organizare a programului de cercetare). 



Rezultate şi discuţii 

 

148

  

  

  

  
 
Figura 35 Distribuţia Zr şi Ni în sedimentul şi plantele ecosistemelor din cele două serii 
succesionale. Semnificaţia axelor x şi y este aceeaşi ca în figura 28. 
 

concentrare la creşterea timpului de retenţie al apei subterane în grinduri); 
9. Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb în apa subterană: corelare negativă cu inundabilitatea (efect de 

diluare datorat schimburilor intense între apa de suprafaţă şi cea subterană în sisteme frecvent 
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inundate); 
10. Fe, Mn în apa subterană: corelare negativă cu condiţiile redox în orizontul corespunzând 

nivelului apei subterane; 
11. Fe, Mn, Zn, Cr, Pb în apa de suprafaţă: corelare pozitivă cu importanţa evapotranspiraţiei în 

reducerea volumului apei de suprafaţă; 
12. Fe, Mn, Zn în apa de suprafaţă: corelare pozitivă cu intensitatea fluxurilor subterane 

încărcate cu metal provenind din ecosisteme de grind adiacente; 
13. Cd în apa de suprafaţă şi subterană: corelare pozitivă cu concentraţia totală din sol, modulată 

(în cazul apei de suprafaţă) de mărimea volumului de apă de inundaţie; 
14. Fe, Mn, Zn, Pb în macrofite acvatice: corelare pozitivă cu concentraţiile din apa de suprafaţă; 
15. Cu, Cd în macrofite acvatice: corelare negativă cu concentraţiile din apa de suprafaţă; 
16. Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb, Cd în seston: corelare cu structura granulometrică a sestonului 

controlată de sedimentarea diferenţiată de-a lungul gradienţilor succesionali. 
 
Alte posibile cauze avansate ipotetic pentru explicarea distribuţiei metalelor sunt: 
17. Zn în sol: eliberarea metalelor din sol în condiţii de inundare, datorită mobilităţii mari; 
18. Cu în sol: cantitatea şi calitatea materiei organice din sol; 
19. Cu, Pb în sol: depuneri atmosferice; 
20. Cd în sol: concentraţii mici în materia organică nedescompusă acumulată şi export prin apa 

de inundaţie al Cd eliberat în cursul descompunerii macrofitelor acvatice; 
21. Diferenţe subteran vs. suprateran pentru Fe, Zn, Cu, Cr în plante: mecanisme fiziologice de 

reglaj; 
22. Fe, Zn, Cu, Cr, Pb, Ni în plante: particularităţile fiziologice ale speciilor de plante; 
23. Fe în apa de suprafaţă: eliberarea metalelor din sol în condiţii de inundare, datorită mobilităţii 

mari la potenţial redox scăzut; 
24. Cu şi Pb în apa de suprafaţă: imobilizarea metalelor (inclusiv a celor rezultate din 

descompunerea macrofitelor acvatice) la nivelul solului în condiţii redox scăzute; 
25. Fe în apa subterană: tehnica de prelevare (posibile schimburi intensificate cu apa de suprafaţă 

în lungul tubului piezometric); 
26. Fe, Mn, Zn în apa de suprafaţă: eliberarea metalelor din macrofitele acvatice în timpul 

descompunerii; 
27. Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Pb, Cd în seston: schimbarea structurii sestonului prin dezvoltarea 

fracţiilor planctonice pe măsura staţionării apei în ecosisteme. 
 
În susţinerea mecanismelor propuse mai sus vin informaţiile din literatură, datele referitoare la 
parametrii de control ai comportamentului metalelor obţinute în ecosistemele celor două serii 
succesionale investigate şi, în ce priveşte seria a din O. Fundu Mare, datele preliminare 
referitoare la fracţii de metale din sol cu mobilitate diferită. 
 
Se cunoaşte că mineralele din fracţiile fine (argile), deşi nu includ metale grele în structura lor au 
asociate cu ele cantităţi mari de metale faţă de alte fracţii granulometrice, datorită adsorbţiei la 
suprafaţa particulelor (Kabata-Pendias şi Pendias, 1992). Acest proces este favorizat, în cazul 
unor metale cum sunt Cd, Ni, Cu şi Pb, de substanţele humice (Laxen, 1985). Corelaţiile 
menţionate le-am stabilit pe baza datelor de granulometrie a solurilor (Benea, 1997) şi a datelor 
de materie organică totală (evaluată prin pierderea la calcinare). Tiparul de distribuţie în sol 
prezentat de Cd arată predominanţa adsorbţiei la particulele minerale fine în cazul acestui metal 
şi slaba afinitate pentru oxizii Fe şi Mn, dominanţi ca forme ale acestor elemente în ecosistemele 
de grind, ceea ce este în acord cu datele de literatură (Forbes şi colab., 1976). Faptul că este 
comparativ mai puţin Cd în sedimentul bogat în materie organică din lacuri faţă de cel din 
mlaştini, mai mineral, vine în sprijinul afirmaţiei că afinitatea Cd pentru mineralele din fracţia 
argiloasă este mai mare decât pentru liganzii organici; în literatură unele studii susţin, iar altele 
contrazic această afirmaţie (Kabata-Pendias şi Pendias, 1992). 
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Spre deosebire de Cd, Zn şi Cu sunt raportate ca metale cu mare potenţial de a fi adsorbite pe 
oxizii de Fe şi Mn (de ex. Forbes şi colab., 1976). Zn în sol este asociat preponderent cu oxizii de 
Fe şi Al şi cu argile. Tiparul de distribuţie observat în cazul Zn sugerează rolul foarte important 
al oxizilor în imobilizarea Zn în sistemele rar inundate din Insula Mică a Brăilei. Pe de altă parte, 
Zn este cunoscut ca element cu mobilitatea ridicată, concentraţiile din apa interstiţială fiind în 
domeniul 4-270 ppb (Kabata-Pendia şi Pendias, 1992), comparabil cu cel care caracterizează apa 
subterană din sistemele investigate. 
 
Fe, Cu şi Mn formează sulfuri stabile în solurile inundate, coprecipitând şi alte elemente cum 
sunt Cd, Ni şi Zn (Jenne, 1976). În condiţiile din lacurile puţin adânci este deci probabil să nu fi 
avut loc o mobilizare directă a acestor metale din sediment (sedimentul nu a trecut prin faze de 
oxidare pe perioada studiilor, o secare a lacurilor având loc doar în vara lui 1998). Metalele din 
apa lacurilor puteau proveni direct doar din descompunerea macrofite, în timp ce metalele din 
apa de inundaţie a mlaştinilor şi depresiunii interioare puteau proveni şi din sediment, care a 
trecut prin faze cu potenţial redox ridicat. 
 
Mobilitatea redusă a Cu şi îndeosebi a Pb este frecvent raportată (surse citate de Kabata-Pendias 
şi Pendias, 1992), ceea ce vine să susţină observaţiile noastre cu privire la aparenta imobilizare a 
acestor metale din apa de suprafaţă. Aceiaşi autori raportează că este tipic pentru Cu şi Pb să se 
acumuleze în orizontul superficial, diferit de ceea ce s-a observat în ecosistemele din luncă. 
Explicaţia este probabil legată de regimul inundaţiilor, care face ca orizontului superficial să i se 
adauge în fiecare an un nou strat de sediment proaspăt şi duce în acelaşi timp fie la îngroparea 
litierei nedescompuse, fie la exportarea ei din ecosistem. Descreşterea concentraţiilor de Mn şi 
Zn este probabil rezultatul scăderii potenţialului redox al solului cu adâncimea, ceea ce duce la 
reducerea formelor oxidate ale Mn şi mobilizarea metalelor adsorbite, cum este şi Zn. Creşterea 
cu adâncimea a concentraţiilor de Cr şi Cd ar putea fi datorată depunerii de straturi de sediment 
cu concentraţii mai mici. 
 
Acumularea preferenţială a Cu şi Pb în rădăcini faţă de organele supraterane este de asemenea 
frecvent raportată, ca şi translocarea masivă a unor elemente mobile la potenţial redox scăzut în 
sol (cum sunt Mn şi Fe) către părţile supraterane ale plantelor (surse citate de Kabata-Pendias şi 
Pendias, 1992). 
 

Tabelul 31 prezintă distribuţia procentuală a metalelor în fracţiile evaluate în solul ecosistemelor 
de grind, depresiune inundabilă şi mlaştină (staţiile H2, H3 şi H4), calculată în raport cu 
concentraţia în extractul cu apă regală (Schimb. = fracţia schimbabilă, Carb. – fracţia asociată 
carbonaţilor, UR = fracţia uşor de redus, MR. = fracţia moderat de redus, Ads. Org. = fracţia 
adsorbită pe substanţa organică). În urma inspecţiei tabelului se pot constata următoarele: 
 Procentele în care metalele sunt distribuite în fracţii cu mobilitate diferită se încadrează în 

domeniul din literatură (Barona şi colab., 1994, Asami şi colab., 1995, BCR, 1998, Ngiam şi 
Lim, 2001, Rouset şi Lopez-Sanchez, 2001, Nome şi colab., 2001, Dollar şi colab., 2001); 

 Ponderea Fe, Mn şi Zn în forme rapid transferabile către apa de suprafaţă şi plante (fracţia 
schimbabilă) creşte dinspre grind către ecosistemele de depresiune interioară şi mlaştină, în 
timp de ponderea Pb scade; 

 Ponderea Mn sub formă de oxizi uşor de redus scade pe acest gradient, la fel ca şi ponderea 
Cr, Cu, Pb şi Zn asociată oxizilor de Mn; 

 Ponderea Cr scade şi în cazul fracţiei de oxizi mai greu de redus (dominată de oxizi de Fe); 
 Pe gradientul menţionat creşte ponderea Cr, Cu, Fe şi Pb în fracţia adsorbită la materia 

organică. 
 

Distribuţia metalelor în fracţiile schimbabilă şi uşor de redus din solul ecosistemelor de 
depresiune şi mlaştină sugerează că este posibil transferul Fe, Mn. Zn (mai puţin al Cr, cu mare 
afinitate pentru materia organică) în apa de inundaţie şi în plante. 
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Tabelul 31 Distribuţia procentuală medie în fracţii cu mobilitate diferită în solul ecosistemelor 
de grind (H2), depresiune interioară (H3) şi mlaştină (H4). Casetele gri evidenţiază cazurile când 
s-a observat o variaţie semnificativă cu adâncimea sau pe gradientul surprins de transect. Gradul 
de semnificaţie statistică al diferenţelor a fost prezentat în tabelul 20. 
 

Statie Metal Suma Fr. Schimb. Carb. UR MR Ads. Org.
Cr H2a 7.44 0.11 0.34 0.37 4.46 2.16

H2b 6.55 0.11 0.50 0.29 4.08 1.56
H3a 6.83 0.09 0.34 0.33 3.21 2.86
H4a 7.86 0.12 0.35 0.29 3.07 4.02

Cu H2a 70.36 0.62 10.35 1.08 24.13 34.18
H2b 63.68 0.85 17.06 1.27 23.76 20.74
H3a 72.64 0.64 9.62 0.46 23.92 38.00
H4a 78.29 0.64 9.37 0.55 25.97 41.76

Fe H2a 15.28 0.01 0.07 1.06 13.17 0.97
H2b 17.83 0.01 0.10 1.95 15.02 0.75
H3a 16.92 0.03 0.06 1.17 14.30 1.35
H4a 18.77 0.06 0.06 2.02 15.32 1.30

Mn H2a 80.27 1.15 11.41 47.77 14.77 5.17
H2b 69.64 1.18 14.37 39.01 12.44 2.63
H3a 62.73 1.45 13.85 31.92 11.92 3.59
H4a 71.54 2.25 14.74 37.06 13.48 4.01

Ni H2a 31.34 0.24 5.60 4.95 12.33 8.22
H2b 30.81 0.18 7.61 4.10 15.09 3.84
H3a 34.36 0.27 5.18 3.61 17.74 7.57
H4a 35.74 0.24 4.98 5.75 16.76 8.00

Pb H2a 67.32 2.55 10.50 5.67 9.28 39.33
H2b 61.74 3.52 15.38 4.89 10.60 27.36
H3a 68.91 2.16 10.59 2.50 11.81 41.87
H4a 68.48 1.78 11.11 1.72 10.97 42.90

Zn H2a 67.32 0.45 27.99 9.79 20.56 8.53
H2b 62.20 0.62 32.30 6.82 17.22 5.24
H3a 66.50 1.82 38.15 7.01 13.27 6.26
H4a 64.11 1.97 36.14 7.68 11.52 6.80  

 
Prelucrarea datelor de distribuţie a metalelor în cele două serii succesionale a arătat că există 
numeroase corelaţii între concentraţiile de metale în compartimentele investigate. Cele mai multe 
corelaţii s-au observat în cazul apei , urmată de sol/sediment, seston şi plante. Aceste corelaţii, 
sau grupări ale lor, pot fi punct de plecare pentru emiterea unor ipoteze specifice referitoare la 
mobilitatea şi distribuţia metalelor în sistemele de luncă investigate. Figura 36 prezintă matricile 
de corelaţie în cazul apei subterane şi a apei de suprafaţă, precum şi grafice exemplificatoare 
pentru relaţia dintre Cr şi Fe în apa de suprafaţă şi Cu şi Mn în apa subterană. Se remarcă faptul 
că multe dintre corelaţiile din apa de suprafaţă se regăsesc în apa subterană, dar există şi 
numeroase excepţii (fie corelaţiile sunt prezente doar în cazul unui anumit tip de compartiment, 
fie relaţia este semnificativă statistic în ambele compartimente, dar pozitivă în unul şi negativă în 
celălalt). În cazul solului s-au observat următoarele corelaţii: Zr cu Fe***26, Ni*** şi Pb** 
(negative) şi cu Cu** (pozitivă), Fe cu Cd** (negativă) şi cu Zn***, Ni*** şi Pb*** (pozitive), 
Mn cu Zn*** şi Cu*** (pozitive), Zn cu Cu***, Ni*, Pb* şi Cd* (pozitive), Cu cu Cd* 
(pozitivă), Ni cu Cr*** şi Pb* (pozitivă), Cr cu Cd*** (pozitivă). Valoarea maximă a 
coefientului de determinare (R2) a fost 0.25. Dintre acestea, în figura 36 este prezentată pentru 
exemplificare relaţia dintre Mn şi Zn. Corelaţiile în seston, în bună măsură diferite de cele din 
sol/sediment, au fost pozitive toate, după cum urmează: Fe cu Cu*** şi Cr***, Mn cu Zn***, 
Cu*, Pb*** şi Cd***, Zn cu Cu**, Pb*** şi Cd**, Cu cu Cr***, Pb* şi Cd***. Valoarea 
maximă a coeficientului de determinare a fost 0.51. Cel mai redus număr de corelaţii s-a observat 

                                            
26 Indicăm prin asterisc-uri gradul de semnificaţie statistică astfel: * = semnificativ (p = 0.05), ** = înalt semnificativ (p = 0.01), *** = foarte înalt 
semnificativ (p = 0.001). 
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în cazul plantelor (partea supraterană), după cum urmează: Zr cu Ni* şi Cr* (negative) şi Fe* 
(pozitivă), Fe cu Zn** (pozitivă), Zn cu Ni*. Valoarea maximă a coeficientului de determinare a 
fost 0.24. 
 

 
2b\2a Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd

Fe 0.63 0.64 0.68 0.50 NS -0.33
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.008

Mn 0.60 0.33 0.81 0.72 NS NS
p=.000 p=.008 p=.000 p=.000

Zn 0.65 0.60 0.64 NS 0.58 NS
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000

Cu -0.332 -0.257 NS 0.46 0.46 NS
p=.002 p=.018 p=.000 p=.000

Cr 0.661 0.61 0.49 -0.48 -0.254 -0.325
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.045 p=.009

Pb NS NS NS 0.49 -0.423 0.47
p=.000 p=.000 p=.000

Cd NS NS 0.25 NS 0.30 0.21
p=.024 p=.005 p=.050   

 
Figura 36 Stânga, jos: Coeficienţi de regresie liniară între concentraţiile de metale în apa 
subterană (2a) şi între concentraţiile de metale din apa de suprafaţă (2b), exemplificate (stânga, 
sus) cu relaţia dintre Fe şi Cr în apa de suprafaţă şi (dreapta, sus) cu relaţia dintre Cu şi Mn în 
apa subterană (este indicat şi nivelul de semnificaţie statistică a coeficienţilor; NS = 
nesemnificativ). Dreapta, jos: relaţia dintre concentraţiile de Zn şi Mn în probele de sol/sediment 
din ecosistemele celor două serii succesionale. Concentraţiile sunt în ppb pentru apă şi în ppm 
pentru sol. Comentarii în text. 
 
O serie de informaţii relevante pot fi obţinute şi din analiza parametrilor de control ai 
comportamentului metalelor. Dinamica nivelului apei de suprafaţă şi subterane în ecosistemele 
celei de a doua serii arată o diferenţă netă în ecosistemul de grind (H2) şi ecosistemele interioare. 
Nivelul apei în grind urmează dinamica nivelului apei Dunării cu o viteză lentă, deoarece în 
majoritatea situaţiilor nivelul apei este sub cel al solului. Nivelul apei în ecosistemele din 
interiorul ostrovului Fundu Mare (H3-H6) nu este nici el foarte bine corelat cu nivelul Dunării, 
deoarece umplerea şi golirea depresiunii insulei prin intermediul canalului Hogioaia se face lent, 
tiparul de variaţie a nivelului apei este diferit de cel din ecosistemul de grind, şi foarte 
asemănător între ecosistemele respective.  Între ecosistemele primei serii corelarea nivelului apei 
este mult mai bună, datorită apropierii spaţiale dintre ecosisteme şi, probabil, permeabilităţii mai 
mari a solului/sedimentului. Nivelul apei în privalul extern (I3) este bine corelat cu cel de la 
Dunăre chiar la cote când nu mai există conexiune de suprafaţă, iar nivelul apei în grindurile I2 
şi I4 este mult mai bine corelat cu nivelul apei în Dunăre decât în cazul grindului H2. Totuşi, la 
scăderea rapidă a apelor Dunării se constată defazaje importante între nivelul subteran din 
grinduri şi nivelul apei de suprafaţă din ecosistemele adiacente, care fac posibile fluxuri 
subterane de apă şi substanţe dizolvate către ecosistemele în care nivelul apei este mai coborât. 
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Un posibil export de N-NO3 pe această cale a fost invocat pentru a explica rate mari de 
denitrificare în privalul I3 şi ţărmul adiacent grindului H2 (Iordache şi colab., 1997), în condiţiile 
în care apa subterană din grinduri prezintă concentraţii mari de N-NO3 (Postolache şi Iordache, 
1997). Un astfel de export ar putea să se manifeste şi în cazul metalelor (concentraţiile din apa 
subterană sunt adesea mult mai mari ca cele din apa de suprafaţă, iar, exceptând Ni, toate 
concentraţiile de metale în forme cu diferite mobilităţi în sol au scăzut cu adâncimea la grindul 
H2 în 2001, capacitatea de schimb cationic scăzând), dar aceasta rămâne o ipoteză care urmează 
a fi testată în viitor. 
 
Datele de umiditate a solului arată că în ecosistemul de grind H2 apar valori foarte joase în 
timpul verii (până la 5%), în timp ce în ecosistemele interioare este mult mai puţin variabilă. 
Media anuală la H2 este de 30.19%, în timp ce la H3-H5 (depresiune interioară şi mlaştini) este 
de 43-45%. În ecosistemele primei serii, toate ecosistemele manifestă o puternică descreştere a 
umidităţii în timpul verii, în special ţărmul şi grindul jos (I1 şi I2, până la mai puţin de 5%). 
 
În a doua serie pH-ul mediu al solului grindului este mai mare (7.51) faţă de cel din ecositemele 
interioare (7.19-7.21). Valoarea minimă (6.45) s-a măsurat în mlaştini (H4), iar cea maximă 
(8.24) în grind. pH-ul în sisteme mai frecvent inundate a fost deci mai mic decât în sistemele de 
grind. Tiparul a fost similar în ecosistemele primei serii, valori mai mari în ţărm şi prival 
comparativ cu grindurile, variind în domeniul 7.19-7.81. 
 

Pierderea la calcinare (reflectând cantitatea de materie organică şi o parte din fracţia argiloasă 
din sol) a crescut în a doua serie a fost de 9 % în grind (H2), scăzând apoi în mlaştini şi 
depresiuni (7%) şi crescând din nou în lacuri (peste 9 %). Ecosistemele din seria 1 au prezentat 
valori mai mici ale acestui parametru (în jur de 5 %). Valorile mari în seria a doua sugerează că 
aceste ecosisteme se află într-un stadiu succesional mai avansat decât cele din seria 1. 
Capacitatea de schimb cationic (tabelul 32) urmează îndeaproape tiparul de distribuţie al 
pierderii la calcinare: în seria a doua are valori mari şi asemănătoare în toate ecosistemel, în 
prima serie având valori mai mici, îndeosebi în cazul ecosistemelor de plajă (I1) şi prival extern 
(I3). 
 

Temperatura medie anuală în ecosistemele din seria a doua a crescut uşor de la grind (12.31) 
către depresiuni şi mlaştini (12.39). Diferenţe mai importante apar vara şi iarna. Iarna 
ecosistemele interioare au păstrat o temperatură a solului de 3-5oC câteva luni după ce solul 
ecosistemului de grind avea 0oC. Fenomenul s-a datorat unui strat protector de gheaţă. În seria 1 
nici un ecosistem nu a păstrat valori pozitive ale temperaturii solului pe timp de iarnă. În ce 
priveşte temperaturile pozitive, notăm că cea mai mare s-a înregistrat în privalul extern I3 (27.3 

oC), care a prezentat şi cea mai mare valoare medie anuală (13.8 oC). De asemenea, umiditatea la 
I3 nu a scăzut niciodată sub 23oC, ceea ce a asigurat condiţii favorabile activităţii microbiene pe 
timp de vară. 
 

Ratele de sedimentare şi transparenţa apei în ecosistemele seriei 2 depind de direcţia din care are 
loc inundaţia şi de poziţia în complex. Când inundaţia se face prin canal, transparenţa scade de la 
Dunăre către depresiunea interioară şi sedimentarea în depresiune este aproape absentă datorită 
efectului de filtru al mlaştinii cu Typha sp. Când insula este inundată peste grind transparenţa 
scade dinspre Dunăre către grind, depresiune, mlaştini şi lac. Rata de sedimentare a variat în 
1996 de la 1.4 kg/m2 în mlaştini la 23.4 kg/m2 (s.u.) în ecosistemul de grind27. În ecosistemele 
seriei 1 ratele de sedimentare au fost mai mari deoarece viteza de circulaţie a apei (cu implicaţiii 
asupra volumului total filtrat) a fost mai mare. 

                                            
27 Menţionăm ca în cadrul fiecăruit tip de ecosistem există o variabilitate mare a ratelor de sedimentare, în funcţie de poziţia pe insulă. Datele 
menţionate se referă la staţiile din transectul H, la nivelul cărora s-a evaluat distribuţia metalelor în sol/sediment. Pentru evaluarea sedimentării în 
întreg complexul s-au efectuat evaluaări ale ratelor de sedimentare, şi determinări de metale în sediumentul depus, într-o reţea de staţii organizate 
în 5 transecte dispuse radial în jurul depresiunii din O. Fundu Mare, pe care nu le-am indicat la organizarea spaţială,  precum şi în două transecte 
care traversează insulei de la nord de conexiune canalului Hogioaia cu Dunărea (a se vedea figura 24). 
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Din analiza dinamicii potenţialului redox se poate constata că există tendinţe de scădere a 
acestuia în timpul inundaţiei. Valoarea media anuală a potenţialui redox la 5 cm adâncime a 
variat între –38 mV la staţia H5 (nu s-a măsurat în lacul Chiriloaia) şi 409 mV la staţia I4. Doar 
pentru ecosistemele de grind H2 şi I4 se poate considera că solul este oxidat, dar potenţialul 
redox poate scădea şi în cazul lor la 200 mV (sol redus moderat), în special în timpul inundaţiei 
de primăvară, dar şi toamna târziu. Mlaştina H5 (şi cu atât mai mult lacul Chiriloaia, putem 
presupune) a avut un sol foarte redus (valoare medie sub 0mv). Potenţialul redox la adâncimi 
mai mari (40 şi 80 cm) a avut în general valori mai mici, dar nu în toate ecosistemele şi nu 
întotdeauna. Spre exemplu în grindul cu impact antropic G2, sau în unele cazuri în mlaştinile din 
O. Fundu Mare, potenţialul redox la 5 cm adâncime a fost mai scăzut ca la 40 şi 80 cm. Este 
posibil ca aceasta să se datoreze unei activităţi microbiene foarte scăzute în orizonturile mai 
profunde, posibil ca urmare a cantităţii mici de carbon organic utilizabil ca substrat energetic. 
 
Evaluarea corelaţiilor dintre parametri fizici şi fizico-chimici prezentaţi mai sus s-a făcut în două 
variante: utilizând valorile lunare şi utilizând valorile medii anuale. Matricea de coeficienţi de 
regresie între parametrii care caracterizează solul şi nivelul apei (pe baza mediilor lunare) este 
prezentată în tabelul 32. Cel mai mare coeficient de regresie se observă între nivelul apei şi 
potenţialul redox în sol (R= - 0.6). Potenţialul redox este corelat şi cu temperatura solului, pH-ul 
şi umidatea şi tipul de sol, parametri care sunt intercorelaţi. 
 

Tabelul 32 Matricea de corelaţii între parametrii care caracterizează solul şi nivelul apei (168 de 
valori caracterizând ecosistemele din cele două serii succesionale şi complexul riparian Gura 
Gârluţei; modalitatea de exprimare a valorilor parametrilor este cea din tabelul 7A, anexa 0). 

 PR ToS PS US Tipul de sol (TS) 
Nivelul apei 
(NA) 

-.6017 
p=.000 

-.2535 
p=.001 

-.2237 
p=.004 

.6037 
p=.000 

NS 

Potenţial redox la 5 
cm (RS) 

.2502 
p=.001 

.3024 
p=.000 

-.5229 
p=.000 

-.2783 
p=.000 

Temperatura solului 
(ToS) 

NS -.3476 
p=.000 

NS 

pH-ul solului (PS) -.3388 
p=.000 

NS 

Umiditatea solului 
(US) 

 

 

 

 .2640 
p=.001 

 
Pentru a evalua importanţa relativă a corelaţiilor am efectuat o regresie multiplă pe etape (cu 
includerea progresivă a variabilelor independente cel mai bine corelate cu potenţialul redox sau 
rezidualele la corelaţia stabilită cu o etapă înainte). Aceasta a indicat că cea mai bună ecuaţie 
care descrie potenţialul redox ca variabilă dependentă include ca variabile independente nivelul 
apei, tipul de sol şi pH-ul şi are următoarea formă (după standardizarea la medie 0 şi deviaţie 
standard 1 a parametrilor luaţi în discuţie, coduri ca în tabelul 32): 
 

RS = (-0.54***)NA – (0.21***)TS + (0.14*)PS, R2 = 0.42***, (asteriscurile indică gradul de 
semnificaţie statistică) 
 

Prin urmare, potenţialul redox depinde în primul rând  de nivelul apei, apoi de tipul de sol 
(corelaţii negative) şi în al treilea rând de pH-ul solului (corelaţie pozitivă). Forma brută a 
ecuaţiei (utilizabilă pentru evaluarea potenţialului redox pornind de la valorile celor trei 
parametrii în sistemele de luncă investigate) este următoarea: 
 

RS = -171.92 - 0.733NA – 44.703TS + 57.37PS ; modalitatea de exprimare a valorilor 
parametrilor este cea din tabelul 7A, anexa 0. 
 

Analiza în baza valorilor medii anuale arată că o singură corelaţie mai rămâne statistic 
semnificativă (dat fiind şi numărul redus de valori, corespunzând numărului de ecosisteme), şi 
anume relaţia dintre umiditatea şi pH-ul solului (coeficient de corelare –0.85, foarte înalt 
semnificativ. Figura 37 exemplifică unele dintre corelaţiile discutate mai sus. 
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Figura 37 (a-c) Regresii liniare între 
potenţialul redox şi parametrii săi de 
control; (d-f) regresii liniare între umiditatea 
solului şi parametrii săi de conrol; (g) 
Relaţia dintre pH-ul şi umiditatea solului pe 
baza valorilor medii anuale. Codurile 
parametrilor sunte cele din tabelul 30. 
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Tabelul 33 prezintă coeficienţii de corelaţie liniară dintre valorile unora dintre parametrii de 
control şi concentraţiile de metale în forme cu mobilitate diferită la în solul ecosistemelor din 
seria a 2-a. Structura granulometrică a solului nu apare ca direct corelată cu concentraţiile de 
metale; principalele corelaţii liniare semnificative statistic sunt cu umiditatea solului, pierderea la 
calcinare si pH-ul solului. Apar, de asemenea, corelaţii cu forme ale azotului (datorate, cel mai 
probabil, efectelor regimului hidrologic atât asupra concentraţiei totale şi speciaţiei metalelor, cât 
şi asupra speciaţiei chimice a azotului). 
 
Se poate constata că există o puternică influenţă a regimului inundaţiilor asupra parametrilor de 
control al comportamentului metalelor, atât pe termen scurt (la nivelul potenţialului redox, cât şi 
pe termen mediu, asupra tipului de sol şi pH-ului). Ecosistemele cu pH mai coborât şi structura 
mai fină a solului reprezintă stadii succesionale incipiente în seria succesională 2, în timp ce 
ecosistemele cu cel mai mare pH reprezintă stadiile succesionale cele mai avansate din cele două 
serii. Rezultatele obţinute sunt în acord cu cele din literatură, care au evidenţiat influenţa 
condiţiilor anoxice cu apariţie sezonieră asupra ciclării metalelor grele în zone umede (Balistrieri 
şi colab., 1992, Grabowski şi colab., 2001). 
 
Un alt aspect care merită discutat este influnţa factorilor de comandă antropici, suprapuşi 
proceselor succesionale. Comparând distribuţia metalelor în solul grindului înalt plantat cu plop 
(I6, tabelul 17), adiacent ecosistemelor din seria succesională 1, cu ecosistemele avansate 
succesional din această serie, se poate constata că valorile sunt comparabile cu cele din grindul 
natural I4, sau variază în direcţia previzibilă, având în vedere inundabilitatea mai redusă a 
grindului I6 faţă de I4 (către concentraţii mai mari de Mn, Fe şi Zn). Concentraţiile în plante sunt 
şi ele comparabile cu cele din grindul I4. 
 

În aceste condiţii, pare puţin probabil ca valorile mai mici ale concentraţiilor de metale în solul 
ecosistemelor traversate de transectul G, comparativ cu ecosistemele din seriile 1 şi 2, să fie 
datorate exclusiv impactului antropic ridicat din complexul Gura Gârluţei (figura 38; în grafic 
originea indică valoarea medie a parametrilor reprezentaţi prin săgeţi. Valoarea parametrului 
creşte în direcţia indicată de săgeată.). Compararea staţiilor G3 şi G4, localizate într-o depresiune 
interioară din acelaşi complex, dar separate de dig, arată o tendinţă de creşterea concentraţiilor 
de Fe, Mn, Zn şi Pb, explicabilă prin modificarea stării redox a solului în condiţiile absenţei 
inundaţiilor la staţia G4. 
 

Tendinţa este similară celei observate în seriile succesionale 1 şi 2 către stadii succesionale mai 
avansate, caracterizate de o inundabilitatea mai scăzută. Apar, de asemenea, diferenţe importante 
între cele două ecosisteme la nivelul apei subterane. Concentraţiile de Fe, Mn şi Cd sunt mai 
mari în depresiunea neîndiguită (6238 ppb concentraţie medie de Fe la G3 faţă de 623 ppb la G4, 
245 faţă de 82 pentru Mn şi 4,2 faţă de 0.3 pentru Cd), concentraţiile de Zn sunt mai mari la G4 
(46 ppb faţă de 146 ppb), în timp ce concentraţiile celorlalte metale sunt similare (56 faţă de 63 
pentru Cu, 53 faţă de 63 pentru Cr şi 34 faţă de 30 pentru Pb). Pentru mai multe detalii în 
legătură cu distribuţia metalelor pe transectul G a se vedea capitolul 3.2. 
 

Încheiem analiza printr-o discuţie comparativă a complexelor de ecosisteme din care fac parte 
cele două serii succesionale. Prelucrarea datelor pentru caracterizarea dinamicii nutrienţilor şi a 
structurii covorului vegetal în cele două serii succesionale a permis o caracterizare a lor din acest 
punct de vedere (Vădineanu, Cristofor şi Iordache, 1997). Reluăm mai jos principalele idei, mai 
întâi pe cele cu referire la nivelul ecosistemic, iar apoi pe cele cu relevanţă la nivel de complex. 
 

S-a constatat că hidrologia, principalul factor de comandă în ecosistemele studiate controlează 
atât structura, dinamica şi productivitatea vegetaţiei, cât şi comportamentul nutrienţilor din sol, 
în special al speciilor chimice ale azotului. Ca rezultat, pot fi identificate o serie de relaţii între 
distribuţia nutrienţilor şi a plantelor, care sunt în bună măsură datorate efectului hidrologiei 
asupra fiecăreia. Există şi relaţii directe, dar acestea sunt observabile în primul rând pe termen 
scurt. 
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Tabelul 33 Coeficientul de corelaţie liniară între valorile unora dintre parametrii de control şi 
concentraţiile de metale în forme cu mobilitate diferită în solul ecosistemelor de grind (H2), 
depresiune interioară (H3) şi mlaştină (H4) (NS = nesemnificativ statistic; n = 40). 
 
  Concentraţii totale 

nisip (%) praf+argila% U% LOI (%) pH N-NH4 N-NO2 N-NO3
CuT NS NS 0.80 0.77 -0.32 NS 0.38 NS

p=.000 p=.000 p=.047 p=.015
ZnT NS NS 0.76 0.85 -0.36 NS 0.35 NS

p=.000 p=.000 p=.022 p=.025
PbT NS NS 0.85 0.78 NS NS 0.48 NS

p=.000 p=.000 p=.002
NiT NS NS NS NS NS NS NS -0.47

p=.002
CrT NS NS 0.80 0.70 -0.33 NS 0.48 NS

p=.000 p=.000 p=.035 p=.002
FeT NS NS 0.81 0.73 NS NS 0.49 NS

p=.000 p=.000 p=.001
MnT NS NS NS NS 0.33 NS NS

p=.039  
 
  Concentraţii în fracţia schimbabilă 

nisip (%) praf+argila% U% LOI (%) pH N-NH4 N-NO2 N-NO3
CuSchimb NS NS 0.46 0.43 NS 0.39 0.47 NS

p=.003 p=.006 p=.014 p=.002
ZnSchimb NS NS 0.67 0.47 NS 0.35 0.58 NS

p=.000 p=.002 p=.027 p=.000
PbSchimb NS NS NS NS NS NS NS NS

NiSchimb NS NS NS 0.38 NS NS NS NS
p=.015

CrSchimb NS NS 0.39 0.33 NS 0.34 0.50 NS
p=.012 p=.039 p=.030 p=.001

FeSchimb NS NS 0.75 0.45 NS 0.49 0.58 NS
p=.000 p=.004 p=.001 p=.000

MnSchimb NS NS 0.47 NS -0.37 0.40 0.45 NS
p=.002 p=.019 p=.010 p=.004  

 
  Concentraţii în fracţia asociată carbonaţilor 

nisip (%) praf+argila% U% LOI (%) pH N-NH4 N-NO2 N-NO3
CuCarb NS NS NS NS NS NS NS NS

ZnCarb NS NS 0.74 0.71 NS 0.39 0.56 NS
p=.000 p=.000 p=.014 p=.000

PbCarb NS NS 0.59 0.35 NS NS 0.42 NS
p=.000 p=.026 p=.007

NiCarb NS NS -0.47 -0.60 0.32 NS NS -0.39
p=.002 p=.000 p=.042 p=.014

CrCarb NS NS NS NS NS NS NS NS

FeCarb NS NS NS NS NS NS NS NS

MnCarb NS NS NS NS NS NS 0.52 NS
p=.001  

   
  Concentraţii în fracţia asociată oxizilor uşor de redus 

nisip (%) praf+argila% U% LOI (%) pH N-NH4 N-NO2 N-NO3
CuUR NS NS NS NS NS NS NS NS

ZnUR -0.33 0.33 0.52 0.56 NS NS NS NS
p=.035 p=.035 p=.001 p=.000

PbUR NS NS NS 0.33 NS NS NS NS
p=.036

NiUR NS NS NS NS NS NS NS NS

CrUR NS NS NS 0.42 -0.39 NS NS NS
p=.008 p=.013

FeUR NS NS NS NS NS 0.35 0.43 NS
p=.028 p=.006

MnUR -0.37 0.37 NS NS NS NS NS 0.35
p=.020 p=.020 p=.028  
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Tabelul 33 Continuare. 
  Concentraţii în fracţia asociată oxizilor mai greu de redus 

nisip (%) praf+argila% U% LOI (%) pH N-NH4 N-NO2 N-NO3
CuGR NS NS 0.77 0.65 -0.34 NS 0.35 0.06

p=.000 p=.000 p=.033 p=.027 p=.712
ZnGR NS NS NS 0.49 NS NS NS 0.3855

p=.001 p=.014
PbGR NS NS 0.62 0.63 NS NS 0.30 NS

p=.000 p=.000 p=.057
NiGR NS NS NS NS NS NS NS NS

CrGR -0.43 0.43 NS 0.43 NS NS NS NS
p=.006 p=.006 p=.006

FeGR NS NS 0.69 0.48 NS NS 0.43 NS
p=.000 p=.002 p=.005

MnGR NS NS NS NS NS NS 0.34
p=.033  

  Concentraţii în fracţia adsorbită la materia organică 
nisip (%) praf+argila% U% LOI (%) pH N-NH4 N-NO2 N-NO3

CuOrg NS NS 0.77 0.73 -0.40 0.36 0.50 NS
p=.000 p=.000 p=.011 p=.022 p=.001

ZnOrg NS NS 0.47 0.69 -0.33 0.35 NS 0.31
p=.002 p=.000 p=.035 p=.028 p=.048

PbOrg NS NS 0.81 0.71 NS NS 0.50 NS
p=.000 p=.000 p=.001

NiOrg NS NS 0.64 0.54 -0.34 NS NS NS
p=.000 p=.000 p=.030

CrOrg NS NS 0.74 0.51 NS 0.42 0.43 NS
p=.000 p=.001 p=.008 p=.006

FeOrg NS NS 0.74 0.53 -0.37 NS NS NS
p=.000 p=.000 p=.019

MnOrg -0.39 0.39 NS 0.33 NS NS NS NS
p=.013 p=.013 p=.039  

 
Figura 38 Diagramă de analiză a componentelor principale construită pe baza valorilor 
medii anuale ale concentraţiilor de metale în solul/sedimentul sistemelor investigate (sunt 
reprezentaţi factorii 1 şi 2, cu valori proprii 2.79 şi 2.05, acoperind 69.3 % din varianţa 
totală). Factorul al treilea (nereprezentat) este puternic dependent de Cu, are o valoare 
proprie 1.16 şi dă seama de 16 % din varianţa totală. Este evidenţiată gruparea staţiilor 
amplasate în păduri ripariane şi a celor amplasate în mlaştini şi lacuri puţin adânci. Nu am 
inclus Zr şi Cd în analiză pentru a obţine o grupare mai sugestivă a scorurilor ecosistemelor.  
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La nivel ecosistemic s-a observat că: 
 există o corelaţie pozitivă între bogăţia specifică şi concentraţia media anuală de N-NO3 din 

sol, un număr mai mare de specii fiind găsit în ecosistemele de grind. Grindurile cu cel mai 
mare număr de specii au şi cel mai mare stoc de azotat (grindul H2) 

 nu există o relaţie clară între diversitatea plantelor şi producţia de biomasă. Sistemele în 
stadiu succesional foarte incipient (ţărmurile) au o producţie joasă (tabelul 34), mlaştinile au 
o producţie ridicată,  dar ambele au diversitatea Shannon de aproximatic 2.1. Producţia 
grindurilor este intermediară, iar diversitatea Shannon ajunge până la 3. 

 producţia de biomasă este puternic corelată cu cantitatea de amoniu din sol, ca şi cu 
heterogenitatea distribuţiei acestuia (evaluată prin coeficientul de variaţie al concentraţiei). 
Cea mai mare concentraţie de amoniu s-a găsit în mlaştini, iar cea mai mică în sistemele de 
ţărm. Acest tipar ar putea fi explicat luând în considerare exportul de litieră de pe ţărm în 
Dunăre şi mineralizarea incompletă în mlaştini ca rezultat a prezenţei condiţiilor oxidative 
doar pe perioade scurte de timp 

 creşterea de biomasă până la maximul din sezonul de creştere este însoţită de o creştere a 
numărului de specii implicate în interceptarea energiei radiante solare, o descreştere a 
echitabilităţii Shannon, cu puţine excepţii şi o descreştere a beta-diversităţii28 transectelor 
care traversează ecosistemele din cele două serii succesionale. Are loc, de asemenea, o 
descreştere a stocului de fosfat din sol, fără excepţie. 

 
Fără a dezvolta mai mult, menţionăm că deoarece concentraţiile de Mn, Zn şi Cu în sol/sediment 
cresc odată cu creşterea stadiului succesional în condiţiile creşterii valorii medii a potenţialului 
redox, ele sunt corelate şi cu azotul extractabil şi bogăţia specifică. Este de aşteptat, de 
asemenea, ca o seamă de corelaţii ale biomasei cu nutrienţii să se reflecte şi asupra stocului de 
metale din vegetaţie. 
 
Analizând dinamica pe termen scurt a metalelor în prima parte a sezonului de creştere nu am 
observat variaţii consistente cu observaţiile de mai sus, probabil datorită faptului că noi am 
determinat concentraţii de metale, din care doar o mică parte sunt disponibile pentru plante. 
 
Aşadar, la nivel ecosistemic concentraţiile metalelor reflectă particularităţi ale stadiului 
succesional, particularităţi observate şi din perspectiva altor caracteristici structurale şi 
funcţionale ale sistemelor respective. 
 
Aceeaşi analiză a evidenţiat că la nivel de complex de ecosisteme există o relaţie pozitivă între 
betadiversitatea transectelor şi disimilaritatea ecosistemelor traversate de transect din punct de 
vedere al dinamicii nutrienţilor29. Pe transectul cu cea mai mare beta-diveristate (transectul H, 
corespunzând seriei 2), populaţiile dominante au prezentat şi cea mai mare specializare a nişei 
(estimată ca medie a valorilor indicatorului Berger-Parker), ceea ce sugerează că în medie acest 
complex de ecosisteme se află într-un stadiu succesional mai avansat decât complexul din O. 
Popa. Aceste aspecte legate de particularităţile biocenozelor ecosistemelor mai avansate 
succesional trebuie însă privite cu prudenţă, având în vedere faptul că teoria clasică a succesiunii 
trebuie aplicată critic în zone umede (Mitsch şi Gosselink, 1986), deoarece zonele umede, în 
special cele fluviale, se află tot timpul sub puternica presiune a factorilor de comandă alogeni, în 
primul rând hidrologici. 

                                            
28 Estimează diferenţele dintre mai multe ecosisteme traversate de un transect, din punct de vedere al compoziţiei specifice a unui anumit modul 
trofodinamic. Am utilizat coeficientul Wilson-Schmida (pentru detalii de calcul, a se vedea Maguran, 1988) 
29 Estimată pe baza unui indicator propriu care se bazează pe distanţele euclidiene dintre ecosisteme calculate în spaţiul concentraţiilor de 
nutrienţi la diferite momente de timp (numărul dimensiunilor spaţiului este egal cu numărul de momente la care s-a prelevat din toate staţiile 
transectului). Indicatorul este calculat ca valoare medie a distanţei euclidiene dintre două staţii adiacente. 
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Asemănările şi diferenţele importante dintre cele două transecte (serii succesionale) constatate în 
urma analizei distribuţiei metalelor vin să susţină şi să completeze această imagine de ansamblu. 
Asemănările dintre cei doi gradienţi sunt în primul rând la nivelul concentraţiilor în sol şi apă 
subterană a metalelor a căror distribuţie depinde predominant de potenţialul redox. Diferenţe 
sunt în primul rând la nivelul concentraţiilor în plante, apa de suprafaţă şi seston (probabil sub 
controlul modulelor trofodinamice plactonice şi ale macrofitelor acvatice). Alte diferenţe au 
apărut deja în capitolul referitor al bioacumulare/bioconcentrare, când s-a evidenţiat că cei mai 
mari factori de concentrare al metalelor cu apar în ecosistemele seriei a doua, în special în cele 
de depresiune interioară şi mlaştini 
 

Datele prezentate în anexa XII arată că solul/sedimentul are rolul dominant în stocarea metalelor 
în comparaţie cu celelalte compartimente abiotice şi biotice. În ce priveşte compartimentele 
biotice situaţia este variabilă, dar când sunt prezente populaţii de arbori stocul în vegetaţie este 
aproape mereu mai mare ca cel în detritus (detalii s-au dat în capitolul 3.4). Stocurile în apă şi 
seston sunt mai mici decât cel în vegetaţie, cu excepţia lacurilor în care îl depăşesc. Datele 
prezentate în tabelul 35 permit comparea mai uşoară a ecosistemelor din cele două serii 
succesionale din punct de vedere al stocurilor totale de metale în vegetaţie şi litieră/detritus. În ce 
priveşte seria succesională din O. Fundu Mare se constată următoarele: 

 stocurile de Fe, Mn, Cr, Pb şi Cd în vegetaţie nu au o tendinţă uniformă de variaţie; cele mai 
mici stocuri apar în lacuri. Stocurile sunt direct proporţionale cu biomasa uscată a vegetaţiei. 
Stocurilor de Zn şi Cu în vegetaţie prezintă o tendinţă de creştere o dată cu stadiul 
succesional. 

 stocurile de Fe,.Mn şi Cr în litieră detritus nu au o tendinţă uniformă de variaţie; valorile 
maxime apar mereu în mlaştini. Stocurile de Zn, Cu, Pb şi Cd au o tendinţă de descreştere o 
dată cu stadiul succesional. Prin urmare, ponderea stocului de Zn şi Cu în vegetaţie faţă de 
cel în litieră/detritus tinde să crească cu stadiul succesional. 

 

În cazul seriei succesionale din O. Popa se observă că: 
 stocul tuturor metalelor creşte cu stadiul succesional, în directă corelare cu biomasa 

vegetaţiei.  
 stocurile de metale în detritus/litieră în sistemele de ţărm şi prival sunt mai mici decât cele 

din sistemele mai avansate succesional, dar în ce le priveşte pe acestea din urmă stocurile nu 
mai variază uniform cu stadiul succesional. 

 

În figura 40 este prezentată distribuţia stocurilor totale de metale pe transectele studiate. 
Deoarece stocurile totale sunt, după cum s-a menţionat, dominate de cele din sol/sediment, 
eventuala lor corelare cu gradienţi succesionali vor reflecta corelaţiile stocului în sol cu aceştia. 
În seria succesională din O. Fundu Mare, cu excepţia Cd (cu stocuri maxime în depresiunea 
interioară şi mlaştini) şi a Fe şi Ni (cu valori maxime în depresiunea interioară), stocurile 
celorlalte metale au o tendinţă de creştere cu stadiul sucesional. Mărimea stocurilor este în 
primul rând controlată în egală măsură de densitatea solului superficial (tabelul 34) şi de 
concentraţiile de metale. Comparaţia lacului Chiriloaia (foarte puţin adânc) cu lacuri dominate de 
macrofite din Delta Dunării, aflate într-un stadiu succesional mai incipient (lacuri puţin adânci), 
arată că stocurile de Zn (metalul ales pentru exemplificare, figura 39) în macrofitele submerse 
sunt comparabile, stocurile în sediment sunt mai mari în Deltă (datorită concentraţiilor mai mari 
de Zn raportate în aceste lacuri – detalii în capitolul 3.7), iar stocurile în apă sunt de asemenea 
mai mari în Deltă (datorită adâncimii medii mai mari şi a concentraţiilor de Zn mai mari: 168-
195 ppb, Nafea Al-Azzawi, 1987, comparativ cu o medie de 40.08 în lacul Chiriloaia). 
 
Pentru a completa imaginea cu privire la stocarea metalelor în compartimentele lacurilor (în 
special în cele planctonice, pe care nu le-am caracterizat în luncă din punct de vederea al rolului 
în circuitele metalelor) prezentăm în Anexa XV (prin prelucrarea datelor raportate de Nafea Al-
Azzawi, 1987) exemple de distribuţie a metalelor în compartimentele lacurilor din Delta Dunării. 
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Tabelul 35 Stocurile de metale în vegetaţie şi detritus în ecosistemele studiate în 1996 (kg/ha). 
Nu am inclus Zr şi Ni deoarece aceste metale nu au fost analizate în anumite tipuri de detritus. 
 

 Fe  Mn  Zn  Cu  
Staţia V D V D V D V D 
H1 1.261  0.0870 0.0520 0.0141 
H2 183.671 38.3180 34.1610 5.7170 10.2270 1.0360 1.7630 0.0600
H3 146.379 34.9490 28.2390 5.2010 7.9480 1.2350 1.0600 0.1330
H4 153.537 84.4980 30.5780 8.5950 3.9090 3.2070 0.4620 0.5130
H5 328.461 11.4980 32.5820 4.3250 5.4340 2.7740 0.8280 0.6040
H6 4.607  0.5410 0.2680 0.0190 
I1 3.091 0.2050 0.3350 0.5100 0.1180 0.0680 0.0549 0.0100
I2 88.116 66.5170 7.2570 16.9220 2.5130 4.4170 0.7291 0.4666
I3 8.367 2.1880 0.5420 1.3120 0.2740 0.2120 0.1470 0.0088
I4 156.719 23.0940 47.7980 6.3610 12.2120 0.7040 1.1730 0.0367
I5 (A2) 111.646 23.0940 19.8580 6.3610 6.6090 0.7040 0.3872 0.0367
I6 248.543 80.8890 34.5560 4.6690 13.8160 1.4740 0.7869 0.0810
G1 6.119 0.8670 0.2720 0.4730 0.2800 0.0810 0.0899 0.0092
G2 161.886 88.6880 75.3480 9.4780 9.1360 2.1240 1.2143 0.0590
G3 42.710 5.7580 3.6560 0.4590 0.9120 0.1190 0.5420 0.0063
G4 31.989 8.6720 22.8760 0.9720 1.4330 0.1860 0.2650 0.0092

    
 Cr  Pb  Cd   

Staţia V D V D V D  
H1 0.0061  0.0011 0.0002  
H2 0.3000 0.0550 0.1860 0.0433 0.0241 0.0043  
H3 0.2427 0.0293 0.1263 0.1066 0.0160 0.0113  
H4 0.5790 0.0620 0.0970 0.3570 0.0306 0.0545  
H5 1.2830 0.0240 0.1190 0.3850 0.0750 0.0520  
H6 0.0170  0.0077 0.0024  
I1 0.0088 0.0006 0.0010 0.0013 NE  
I2 0.1009 0.0833 0.0317 0.0463 NE  
I3 0.0141 0.0067 0.0032 0.0043 NE  
I4 0.1590 0.0290 0.1529 0.0345 NE  
I5 (A2) 0.0974 0.0290 0.0899 0.0345 NE  
I6 0.1603 0.0390 0.1323 0.0780 NE  
G1 0.0349 0.0019 0.0067 0.0021 NE  
G2 0.1683 0.0610 0.1228 0.0560 NE  
G3 0.1010 0.0030 0.0212 0.0062 NE  
G4 0.1310 0.0043 0.0208 0.0082 NE  
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Figura 39 Distribuţia stocurilor de Zn în vegetaţie, sol/sediment şi apă de suprafaţă în 
ecosistemele seriei succesionale din O. Fundu Mare, comparativ cu două lacuri dominate de 
macrofite din Delta Dunării. 
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În seria succesională din O. Popa, cu excepţia Cd, Cu şi a Fe, stocurile totale de metale în 
sistemele de ţărm şi prival sunt mai mici decât cele din sistemele mai avansate succesional, dar 
în ce le priveşte pe acestea din urmă stocurile nu mai variază întotdeauna uniform cu stadiul 
succesional, după cum s-a observat şi în cazul detritusului. 
 
Stocurile de metale în sistemele traversate de transectul Gura Gârluţei sunt mult mai similare ca 
în cazul celorlalte transecte, unele diferenţe mai importante apărând în cazul Fe şi Mn, cu 
tendinţă de creştere a stocurilor către depresiunea îndiguită. Concentraţiile mai mici de metale în 
solul acestor ecosisteme sunt compensate de densitatea mai mare a solului, ceea ce face ca 
stocurile de metale să fie comparabile cu cel din complexele traversate de transectele H şi I. 
Stocurile în sistemele acvatice de pe transectul A-A’ prezintă un tipar de distribuţie controlat 
predominant de densitatea sedimentului superificial, şi doar în al doilea rând de concentraţii. 
Ecosistemele aflate la extremităţi au un sediment mai compact, mai puţin organic decât al 
lacurilor, în special al celor centrale. 
 
În concluzie: 
• se poate considera că concentraţiile în apă, seston, sol/sediment şi vegetaţie la nivel de 

complex local sunt corelate cu gradienţii succesionali în cazul tuturor metalelor pentru unul, 
mai multe, sau toate compartimentele luate în discuţie. Distribuţia metalelor pe gradienţii 
succesionali pe care i-am investigat pare a fi controlată atât de factori de comandă alogeni 
(regimul inundaţiilor şi cascada de parametrii dependenţi direct de ele), cât şi de factori de 
comandă autogeni (structura modulelor trofodinamice asociate vegetaţiei şi structura 
compartimentelor abiotice, ambele sub controlul indirect al regimului hidrologic). 

• mărimea stocurilor în vegetaţie, litieră/detritus şi sol/sediment nu este la fel de clar corelată 
cu gradienţii succesionali. Tendinţele observate reflectă în primul rând unele particularităţi 
ale biocenozelor şi unităţilor hidrogeomorfologice ale ecosistemelor aflate în diferite faze 
succesionale, şi doar în al doilea rând distribuţia concentraţiilor de metale. 

 
3.6 Relaţia denitrificării cu concentraţiile de metale din sol 

 
Denitrificarea şi exportul antropic de biomasă sunt principalele mecanisme prin care are loc 
eliminarea azotului, odată reţinut, din zonele umede care tamponeză fluxurile de azot şi în 
acelaşi timp din SDI. Pentru a pune în context particularităţile de dinamică a denitrificării, în 
tabelul 34 am prezentat mediile anuale ale ratelor de denitrificare în ecosistemele studiate, iar în 
tabelul 36 evaluarea rolului dentrificării la nivel regional. Să observăm că, spre deosebire de 
retenţia metalelor, exportul prin denitrificare la nivel de complex nu a diferit semnificativ între 
tipurile de complexe investigate (34-35 kg/ha/an). 
 

Reaminitim că testarea ipotezei 6 s-a făcut în două etape (detalii în anexa 9): 
 corelarea datelor de distribuţie spaţio-temporală a metalelor în sol / sediment cu cele de distribuţie spaţio-

temporală a ratelor de denitrificare;  
 evaluarea experimentală a efectelor unor metale selectate pe baza rezultatelor primei etape şi considerente 

legate de cât mai buna reflectare a situaţiei din sistemul real (pentru detalii, a se a vedea capitolul de metode;  
 

Drept urmare, prezentăm în primul rând particularităţi ale distribuţiei spaţio-temporale a ratei de 
denitrificare, în al doilea rând particularităţi ale dinamicii concentraţiilor de metale în 
sol/sediment, în al treilea rând corelaţiile dintre denitrificare şi concentraţiile de metale şi în final 
rezultatele experimentale. 
 

Dinamica exportului prin denitrificare la scară ecosistemică este controlată în principal de 
regimul hidrologic, iar diversitatea ecosistemică ridicată asigură homeostazia exportului gazos de 
azot la scara complexelor locale. Tabelul 37 prezintă o caracterizare sintetică a ratelor maxime 
identificate în ecosistemele studiate intensiv. Figura 41 ilustrează dinamica ratei de denitrificare 
în ecosisteme selectate, în paralel cu dinamica nivelului apei. Denitrificarea în ecosistemele 
acvatice a înregistrat valori foarte mari imediat după secare, tipar prezent şi în depresiunile 
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împădurite şi mlaştini. Valori mari care nu depind de nivelul Dunării au fost observate în 
grinduri după ploile torenţiale de vară, în zonele îndiguite şi ecosistemele de grind care prezintă 
concentraţii mari de azot disponibil (în general păduri avansate succesional). În cazul acestora 
din urmă, picurile au avut loc toamna, în asociaţie cu precipitaţii intense, scăderea potenţialului 
redox şi absenţa competiţiei pentru nutrienţi din partea plantelor. 
 
Tabelul 36 Exportul prin denitrificare în sectoarele şi tipurile majore de componente ale 
sectoarelor amonte ale SDI (t/an). 
Sector al SDI / tip de 
componentă  din SDI 

Sisteme 
simple 

Sisteme de 
complexitate 

medie 

Sisteme 
foarte 

complexe 

Sisteme 
îndiguite 

Total 

Calafat Jiu 4.3 151.3 52.1 NE 207.7 
Jiu – Calarasi 34.8 289.1 382.8 NE 706.7 
Calarasi - Braila 176.6 943.8 892.7 NE 2013.1 
Braila – Tulcea 19.7 763.4 31.8 NE 814.9 

 Total general 3742.4 
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Figura 41 Exemple de dinamică a ratei de denitrificare în ecosistemele din lunca Dunării 
(ngN/gs.u./oră, axa din stânga) selectate pentru a evidenţia că valori ridicate au loc la diferite 
momente în funcţie de tipul de ecosistem. Sus  este prezentată dinamica nivelului apei (cota în 
cm, pe axa din dreapta). 
 
Ratele medii cele mai mari de denitrificare se înregistrează în grindurile împădurite mature 
(figura 42). Mlaştinile, celelalte tipuri de ecosisteme de grind şi depresiunile au rate medii 
comparabile, şi mai mari ca ale ecosistemelor acvatice În grindurile în care un puternic export 
antropic de azot are loc (fie prin exploatare antropică, fie prin păşunat) exportul prin denitrificare 
tinde să ia valori mai mici. Datorită predominanţei acestei categorii de grinduri în O. Fundu 
Mare (traversat de transectul H), rata medie la nivel de  complex a fost comparabilă cu cea a 
complexelor Gura Gârluţei (transectul G) şi a sectorului din Ostrovul Popa (transectul I). 
 

Un exemplu sugestiv de apariţie a unor rate mari sub controlul inundaţiilor este prezentat în 
figura 43. Există o importantă heterogenitate intraecosistemică a ratelor de denitrificare, 
controlată în mod direct de morfometrie (mici diferenţe de altitutudine, forma generală a unităţii 
hidrogeomorfologice) cu efecte indirecte structurii covorului vegetal şi al regimului hidrologic 
(pentru detalii, a se vedea Iordache, Postolache şi Cociug, 1999).  
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Figura 42 Diagramă PCA pentru sistemele investigate intensiv (factorii 1 şi 2, acoperind 82 % 
din varianţa totală), construită pe baza valorilor medii anuale a 7 parametrii (rata de denitrificare 
şi şase parametrii de control). Originea indică valoarea medie a parametrilor reprezentaţi prin săgeţi. Valoarea 
parametrului creşte în direcţia indicată de săgeată. Este evidenţiată gruparea staţiilor pe tipuri de sisteme (exceptând staţia B – o 
zonă de ecoton între un prival extern şi un grind împădurit, şi staţiile G3 şi G4). Graficele cu batoane indică valorile 
(standardizate la medie 0 şi deviaţia standard 1) a încă trei parametrii în fiecare ecosistem (legenda din din colţul dreapta jos). 
 
În ceea ce priveşte perioada specifică30 (PS) a acestui serviciu, ea variază între 1 şi 3-4 ani. Prin 
acoperirea acestei perioade putem fi siguri că vom include maximele denitrificării specifice 
sistemului respectiv. Cea mai lungă PS a exportului de azot prin denititrificare o au grindurile 
(reacţionând la inundaţie) şi lacurile puţin adânci (reacţionând la nivelul foarte scăzut al 
Dunării). În consecinţă, la nivelul complexului de ecosisteme PS va fi de 3-4 ani. Diferite 
ecosisteme prezintă picuri la momente diferite, aşa cum se poate observa în figura 41. Emisiile 
totale din complex vor depinde de suprafaţa acoperită de tipurile de sisteme, care poate fi 
modificată prin management local. 
  
Parametrii care au permis cea mai bună estimare (prin regresie liniară multiplă) a valorilor medii 
lunare ale ratei de denitrificare (DNT) sunt prezentaţi în ecuaţiile de mai jos (diferenţait pe grupe 
de ecosisteme): 
Păduri riparene  DNT* = -0.286 + 0.017 (U) + 0.015 (T) + 0.140 (N-NO3*) 
   R2 = 0.28 PANOVA = 0.0056 
Mlaştini şi  DNT* = 2.465 + 0.470 (N-NO3*) + 0.008 (T) + 0.113 (N-NH4*) - 
lacuri foarte  - 0.145 (pH) – 0.015 (U) – 0.433 (DSOL) 
puţin adânci  R2 = 0.69 PANOVA < 0.0001 

                                            
30 Definiţia capacităţii şi a timpului de retenţie se face prin raportare la fluxuri determinate pe o perioadă de timp (Vădineanu, 1998). 
Generalizarea unităţii de măsură a timpului maschează aspecte legate de perioada efectivă de timp de-a lungul căreia s-a făcut estimarea intrărilor 
şi ieşirilor din sistem. În acest context, se pune întrebarea care este perioada minimă de timp de-a lungul căreia trebuie estimate fluxurile de 
elemente (intrarea sau ieşire din sistem) astfel încât să nu fie nici subestimate, nici supraestimate, şi cum se poate stabilit această perioadă de timp 
pentru un complex de ecosisteme. Este probabil să existe diferenţe semnificative între tipurile de fluxuri (diferenţiate în funcţie de mecanism) 
sau/şi tipurile de ecosisteme din punct de vedere al acestei perioade de timp. Va exista ca urmare o perioadă specifică minimă pentru estimarea 
corectă a fluxului primit/emis printr-un anumit mecanism într-un anumit tip de ecosistem şi o perioadă specifică pentru complexul de ecosisteme. 
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Legendă: U = umiditate (%), N-NO3 = azotat extractabil (ppm s.u.), T = temperatură (oC), N-NH4 = amoniu 
extractabil (ppm s.u.), pH = pH-ul solului, DSOL = densitatea solului (g s.u./cm3), * = valori normalizate prin 
transformare logaritmică 

 
Figura 43 Diagramă de analiză a componentelor principale pentru staţia I5/A1 (factorii 1 şi 2, 
acoperind 42.2 % din varianţa totală) construită pe baza valorilor a şapte parametrii (dependenţa 
factorilor de parametrii este prezentată în colţul stânga sus) în 9 parcele din care s-a prelevat (cu 
scopul de a surprinde influenţa heterogenităţii intraecosistemice) în perioada decembrie 1996 – 
octombrie 1997. Observaţii: Săgeţile pe graficul principal indică dinamica parametrilor, construită pe baza scorului mediu 
lunar). Săgeţile pe graficul din stânga sus au aceeaşi semnificaţie ca în cazul celorlalte diagrame PCA prezentate. Prin puncte 
negre este indicată poziţia celor 9 parcele (pe baza scorului mediu anual). Graficele cu batoane indică valorile medii 
(standardizate) a încă trei parametrii în fiecare parcelă (conform legendei din colţul stânga jos). 
 
Dinamica metelalor (concentraţii totale) este mai dificil de interpretat. Figura 44 prezintă câteva 
exemple, în care concentraţiile de metale sunt corelate (semnificativ din punct de vedere 
statistic) cu alţi parametrii abiotici. Premiza de la care porneşte analiza de mai jos este că, 
indiferent de mecanismele care determină variaţia concentraţiilor totale în timp (pentru 
cunoaşterea cărora cercetări suplimentare sunt necesare, inclusiv cercetări suplimentare în ce 
priveşte mobilitatea metalelor) este posibil ca denitrificarea să fie influenţată de aceste variaţii. 
 
De asemenea, corelarea metalelor grele cu activitatea bacteriană (inclusiv a denitrificatorilor) pe 
baza studiilor de teren ar trebui completată cu informaţii referitoare la calitatea materiei organice 
(Palmborg şi colab., 1998). Totuşi azotul organic dizolvat (indicator şi al disponibilităţii 
carbonului, un parametru de control al denitrificării foarte important, Groffman, 1994) nu a putut 
fi inclus în analiză, deoarece nu a fost determinat în toate ecosistemele (a se vedea tabelul 32). 
Acelaşi comentariu este valabil şi în cazul potenţialului redox în sol. Un alt aspect este că unele 
metale toxice, cum sunt Co şi Hg, nu au fost determinate, iar concentraţiile lor ar putea covaria 
cu cele ale metalelor pe care le-am determinat. 
 
În cazul pădurilor ripariene a fost obţinut un coeficient de determinare (R2) al corelaţiei dintre 
concentraţiile de metale şi rata de denitrificare mai scăzut decât în cazul mlaştinilor/lacurilor, 
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ceea ce ar putea fi datorat absenţei covariaţiei carbonului disponibil cu parametrii determinaţi în 
ecosistemele de pădure. Acest fenomen pare să aibă loc în cazul mlaştinilor şi lacurilor 
(sedimentele cu densitate mică şi rate mari de denitrificare s-a observat că sunt cele bogate în 
detritus, cu o cantitate de carbon disponibil probabil mare). 

 
Figura 44 Exemple de dinamică a metalelor corelată cu a altor parametrii de caracterizare a 
solului (U, T, N-NO3, pH = umiditatea, temperatura, azotatul extractabil şi pH-ul solului). 
Valorile sunt standardizate în raport cu media şi deviaţia standard a volilor în ecosistem. 
 
Metalele semnificativ corelate cu ratele medii lunare de denitrificare* la nivel de complex (p = 
0.05, * = valori normalizate prin transformare logaritmică) au fost Cr în păduri, şi Zn şi Cu în 
mlaştini/lacuri (tabelul 38). Cr a fost pozitiv corelat cu denitrificarea şi în fiecare ecosisteme luat 
în parte, şi, de asemenea, şi atunci când s-au utilizat valorile medii anuale (R = 0.51, 
nesemnificativ). Zn şi Cu au fost pozitiv corelate cu denitrificare în ecosistemele cu cele mai 
mari concentraţii ale acestor metaleşi atunci când s-au utilizat valorile medii anuale (R = 0.7 
pentru Zn şi R = 0.53 pentru Cu, nesemnificativi). Cr şi Zn au fost pozitiv şi semnificativ 
corelate cu rezidualele modelelor de regresie liniară a denitrificării prezentate mai sus, în timp ce 
Cu a fost pozitiv corelat, dar a pierdut semnificaţia statistică (la nivel 0.05) pentru că a covariat 
foarte puternic cu umiditatea solului şi amontiul extractabil. Prezenţa unor corelaţii pozitive în 
sistemele cu cele mai mari concentraţii sugerează o posibilă stimulare de către metale peste o 
valoare prag, ceea ce este diferit de rezultatele raportate de Palmborg şi colab., 1998 
(concentraţii de Hg şi Pb corelate negativ cu rata de respiraţie a solului). 
 

Tabelul 38 Coeficientul de corelare Pearson – R şi nivelul de probabilitate – p al regresiilor 
liniare între metale şi denitrificare sau rezidualele de la ecuaţia de regresie multiplă având 
denitrificarea ca variabilă independentă. 

Cr în păduri ripariene Zn în mlaştini şi lacuri 
Tip de regresie R p R p 

Pe baza valorilor medii anuale 0.51 0.24 0.70 0.08 
Pe baza valorilor medii lunare din toate 
ecosistemele 

0.43 0.001 0.60 <0.001 

Cu rezidualele de la regresia multiplă a 
denitrificării 

0.32 0.018 0.31 0.042 

 
Întrebarea care se ridică acum este în ce măsură, dincolo de corelaţiile din teren, metalele au un 
efect asupra denitrificării. Pentru a obţine un răspuns în această privinţă s-au derulat experimente 
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în laborator. Figura 45 prezintă rezultatele primului experiment. Zn şi, într-o mai mică măsură, 
Cu stimulează denitrificarea în solul cu activitate de fond mică (varianta A). Cu şi, la concentraţii 
mai mari, Zn inhibă denitrificarea în solul cu activitatea de fond mare (varianta B). Rate de 
denitrificare mari apar în mlaştini /lacuri atunci când sedimentul bogat în materie organică este 
expus la aer după retragerea apei de inundaţie (a se vedea anexa XVI), fenomen care poate fi 
explicat prin condiţiile bune pentru nitrificare în stratul superficial de sediment, cuplate cu 
condiţii bune pentru denitrificare în straturile mai profunde (Van Cleemput, 1994). 

 

 
Figura 45 Efectul Zn (cercuri albe, valori medii ale celor trei replicate) şi al Cu (pătrate negre) 
asupra ratei de denitrificare în primul experiment, varianta A (sus) şi B (jos). Nu am indicat 
deviaţia standard pentru a nu complica excesiv graficul, dar precizăm că coeficienţii de variaţie 
al valorilor medii au fost între 12.2 şi 21.3 %. Sunt indicate ecuaţiile curbelor de regresie 
reprezentate şi parametrii toxicologici calculaţi prin intermediul lor (NOEC = concentraţie 
maximă la care nu se observă efect, EC50 = concentraţie la care rata de denitrificare se reduce cu 
50%). EC50 calculat pentru Cu nu este în întregime relevant, deoarece rata de denitrificare s-a 
stabilizat la valori mai mari decât 50% din valoarea iniţială. 
 
Rezultatele celui de al doilea experiment nu mai sunt prezentate grafic, deoarece tiparul de 
răspuns a fost similar. În cel de-al doilea experiment a fost testat doar Cu. În varianta A (fără 
adăugare de substrat) Cu a stimulat denitrificare, dar într-o măsură mai mică decât în primul 
experiment (DNT = 0.003[Cu] + 0.757, R2 = 0.76). În varianta B (cu adăugare de substrat) a avut 
loc o uşoară stimulare (nesemnificativă statistic) până la concentraţii de 90 ppm Cu în soluţia de 

DNT = 0.22[Zn] +10.7 

DNT = 0.127[Cu] +9.48 
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incubare (rata de denitrificare a crescut de la 70 la 90 ng N2/ g s.u. / oră), urmată apoi de o 
puternică inhibare (EC50 = 488.17 ppm, calculată faţă de rata iniţială). Curba doză - răspuns în 
cazul solului stimulat (experimentul 2 varianta B) a avut o formă similară cu cea a solului care a 
avut rată mare de denitrificare în mod natural (experimentul 1 varianta B), dar concentraţia de 
Cu de la care a apărut inhibarea a fost mult mai mare. Explicaţia aceastei diferenţe este probabil 
asociată unor particularităţi ale celor două soluri (reflectate de pH-ul mai ridicat al solului utilizat 
în al doilea experiment, a se vedea capitolul de organizare a programului de cercetare). 
 

S-a mai raportat creşterea ratei de denitrificare în cazul unor pesticide (Pell şi colab., 1998). 
Efectul stimulator obţinut în variantele experimentale A poate fi explicat prin omorârea şi liza 
organismelor din comunitatea microbiană (şi pe această cale furnizarea de substrat energetic 
denitrificatorilor), poate fi un simptom de stres (creşterea necesarului de substrat energetic sau 
perturbarea mecanismelor metabolice). Prin urmare un astfel de simptom (stimularea) ar putea fi 
la fel de sever ca şi descreşterea activităţii. 
 

Denitrificatorii fac parte din microflora zimogenă, cu efective populaţionale mici la concentraţii 
reduse de substrat energetic, dar competitivi la concentraţii mari de substrat (Johansson şi colab., 
1998). Inhibarea denitrificării observată în variantele experimentale B (cu rate mari de 
denitrificare la debut) poate fi datorată inhibării enzimelor sau creşterii microorganismelor 
(Baath, 1989), Atunci când se adaugă substrat, microorganismele zimogene încep să se dezvolte 
şi sintetizează enzime care ar putea fi sensibile la metale, ceea ce ar duce la descreşterea 
activităţii (experimentul 2 varianta B). Acest efect poate fi datorat şi descreşterii sintezei de 
enzime ca urmare a inhibării creşterii microorganismelor. Putem presupune că mecanisme 
similare au acţionat în experimentul 1 varianta B, când substratul exista deja în condiţii naturale. 
Stabilizarea ratei de denitrificare (experimentul 1, varianta B, figura 45) poate indica faptul că o 
parte din micoorganismele denitrificatoare sunt mai rezistente la Cu. 
 

Deşi denitrificarea a fost afectată de metale, este important să remarcăm că aceasta nu a avut loc 
in situ. Nu este posibil să comparăm direct rezultatele experimentelor cu cele ale studiului de 
teren, deoarece concentraţiile estimate în teren au fost cele totale. Prin urmare, nu putem 
concluziona că denitrificatorii sunt afectaţi de metale în teren. Totuşi, presupunând că, după 
omogenizare, concentraţiile de metale din soluţia solului au fost aceleaşi cu cele din soluţia 
adăugată după incubare, putem calcula concentraţiile maxime la care nu se observă încă un efect 
(NOEC) şi în raport cu greutatea uscată a solului (0.083 ppm s.u. Cu şi 2.64 ppm s.u. Zn în cazul 
primului experiment, varianta B). Aceste concentraţii reprezintă mai puţin de 1% din 
concentraţia totală de metale estimată în sol. Luând în considerare că fracţia uşor disponibilă de 
metale variază de la aproape absenţă în solurile puternic reduse (Forstner, 1989) la câteva 
procente din concentraţia totală în condiţii de potenţial redox mai ridicat (Asami şi colab., 1994), 
un efect al metalelor în sistemul real nu poate fi exclus. Concentraţiile (fracţie uşor schimbabilă) 
pe care le-am determinat în 2001 au fost în mlaştina H4 de 0.67 ppm Cu şi 3.77 ppm Zn. Se 
poate observa că aceste concentraţii sunt comparabile (în cazul Zn) cu cele calculate anterior, sau 
mult mai mari (în cazul Zu), ceea ce, în condiţiile în care asimilăm fracţia uşor schimbabilă cu 
cea care poate afecta direct denitrificatorii, sugerează că există şi un efect in situ al Zn şi Cu. 
 

Rezultatele experimentelor arată că, în caz că un astfel de efect este prezent, el ar fi variabil, 
stimulativ la localizările spaţiotemporale cu rate de denitrificare joase şi inhibitor la cele cu rate 
de denitrificare mari. Putem considera că există o serie de argumente care susţin că activitatea 
microorganismelor implicate în denitrificare în ecosistemele din Insula Mică a Brăilei este 
influenţată de concentraţiile de metale, dar confirmarea definitivă necesită studii suplimentare. 
 

De asemenea, pentru a calcula efecte asupra emisiilor de N2 şi N2O la nivel de complex este 
necesară dezvoltarea unor modele predictive ale ratei de denitrificare şi speciaţiei metalelor, care 
să aibă şi componentă spaţială (GIS), ca instrument pentru extrapolarea cât mai exactă a 
rezultatelor la scara complexelor de ecosisteme. 
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3.7 Evaluarea efectelor conflictului din Iugoslavia 
 
Evaluarea s-a făcut prin: 
• verificarea existenţei unui gradient descrescător al concentraţiilor dinspre amonte (unde a 

fost localizată sursa punctiformă) spre aval; 
• verificarea existenţei unor tipare de distribuţie a concentraţiilor în sectoarele Sistemulu 

Dunării Inferioare, care să fie diferite de tiparele existente în sistemul de referinţă (anterior 
conflictului); 

• identificarea unei eventuale creşteri a concentraţiilor după conflict; 
 
Figurile 46 şi 47 prezintă distribuţia longitudinală a metalelor în apă şi sedimente din Dunăre 
după . Se poate constata că în aprilie 1999 a existat gradientul descrescător amonte-aval în cazul 
Cr, Pb, Cd, Zn şi Cu dizolvat în apă, în iulie 1999 continua să existe în cazul Zn, iar în august 
1999 nu mai este prezent. În perioada de referinţă gradientul menţionat nu este în general 
prezent, cu unele excepţii (Cd şi Pb în 1997). 
 
În cazul sedimentului din Dunăre în timpul conflictului gradientul apare pentru toate metalele. 
Tiparul de variaţie al concentraţiilor în zona de mal este la fel cu cel al valorii medii pentru tot 
profilul transversal (mal stâng, mal drept, centru). În lunile iulie şi august 1999 gradientul 
dispare sau se manifestă la valori mai mici ale concentraţiior. Se poate concluziona că apare un 
gradient descrescător amonte-aval în cazul compartimentelor abiotice din Dunăre în timpul şi 
imediat după conflict. În general în sistemele fluviale există o creştere a contaminării spre aval. 
Existenţa unui gradient invers poate fi un indiciu al existenţei unor surse de poluare intense în 
amote (posibil asociată conflictului din Iugoslavia), dar poate să reflecte şi tamponarea fluxurilor 
de metale pe o perioadă mai lungă de timp. Descreşteri ale concentraţiilor dinspre amonte spre 
aval s-au în registrat în cazul unora dintre metale şi în sistemul de referinţă (în Delta Dunării 
comparativ cu Insula Mică a Brăilei, tabelul 41). 
 
Descreşterea concentraţiilor dinspre amonte spre aval nu a fost observată în cazul bivalvelor 
(concentraţiile în ţesutul muscular al bivalvelor au variat între 442 şi 954 ppm Zn, 5.71-27.34 
Cu, 2.61-5.28 Cr, 1.75-6.1 Cr şi 9.32-13.28 Pb). Distribuţia longitudinală a concentraţiilor de 
metale în peşti(pe gradientul amonte – aval) nu a avut un tipar comun tuturor metalelor şi 
speciilor / ţesuturilor analizate, atunci când acesta a existat. În unele cazuri tendinţa a fost de 
scădere către sectoarele aval ale fluviului (Fe şi Cd în ficat), în alte cazuri s-a înregistrat o uşoară 
creştere a concentraţiilor (Fe şi Cr în muşchi), în timp ce în altele concentraţiile cele mai mari au 
apărut în zona Porţile de Fier şi Delta Dunării (Pb, Cd, Cu şi Zn în muşchi), fără ca în aval să 
existe o tendinţă uniformă de variaţie. Sectoarele în care apar cele mai mari concentraţii de 
metale în peşti sunt Delta Dunării şi/sau Porţile de Fier. Prezentăm pentru exemplificare 
distribuţia longitudinală a Cr în probele analizate (figura 48). 
 
Pornind de la faptul că aceste tendinţe de distribuţie longitudinală nu au fost semnificative din 
punct de vedere statistic (coeficientul curbei de corelaţie între concentraţii şi localizare pe 
Dunăre nu a fost semnificativ), s-a optat pentru evaluarea diferenţelor dintre specii utilizând setul 
de date obţinute pentru întreg tronsonul investigat. Valorile medii caracteristice fiecărei specii şi 
ţesut sunt prezentate în tabelul 39. Testarea diferenţelor între specii a evidenţiat că în unele 
cazuri diferenţele sunt semnificative. Diferenţele între concentraţiile în ţesuturi au fost 
semnificative în toate cazurile, cu excepţia Cr. Prezentăm pentru exemplificare distribuţia Fe şi 
Pb în ţesutul muscular al speciilor analizate (figura 49). 
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Figura 47 Distribuţia metalelor grele în sedimentul de Dunăre şi cel depus în luncă pe gradientul 
amonte-aval în 1999 (valori medii la fiecare poziţie kilometrică). 

 
Figura 48 Distribuţia Cr în ţesutul muscular al probelor de peşti (valori medii în august 1999). 
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Tabelul 39 Distribuţia metalelor în probele de peşti analizate (valori medii pentru probe 
provenind de pe sectorul românesc al Dunării, din Delta Dunării până la km 846, ppm) şi nivelul 
de semnificaţie al diferenţelor dintre ţesuturi (cumulat pentru toate speciile) utilizând testul t.  

Fe Mn Zn Cu Cr Cd Pb
]al`u mu]chi Media 12.16 3.12 34.21 2.48 0.75 0.14 0.57

DS 4.91 1.07 9.90 0.61 0.24 0.25 0.42
ficat Media 278.54 ND 143.71 12.84 3.64 0.39 7.53

DS 246.23 42.39 5.46 6.05 0.39 8.25
]tiuc` mu]chi Media 17.89 3.63 48.82 3.10 0.87 0.51 0.55

DS 7.51 1.45 15.66 1.39 0.36 1.27 0.30
ficat Media 486.70 ND 241.52 30.03 0.49 SLD 2.58

DS 237.99 100.58 13.48 0.28 1.67
crap mu]chi Media 32.17 2.65 70.98 3.24 0.47 0.04 0.53

DS 9.55 1.74 32.07 0.35 0.18 0.06 0.43
ficat Media 490.57 9.04 576.47 32.36 0.77 0.97 8.25

DS 93.21 6.61 306.48 32.20 0.46 0.87 8.24
pl` tic` mu]chi Media 36.09 5.79 35.16 3.02 0.61 0.08 0.44

DS 16.79 6.12 10.22 0.56 0.22 0.18 0.23
ficat Media 372.50 7.97 109.06 28.50 0.83 1.45 3.46

DS 226.99 0.59 26.43 23.68 0.75 1.08 2.10
Toate mu]chi Media 25.11 4.08 46.56 2.97 0.68 0.20 0.52
speciile (m) DS 14.57 3.62 22.92 0.85 0.29 0.66 0.34

ficat Media 400.77 8.30 245.84 25.03 1.56 0.64 5.38
(f) DS 222.34 4.29 216.53 19.41 3.43 0.84 6.04

nivel de semnifica\ie (m / f) *** * *** *** NS * ***
ND = nedeterminat
SLD = sub limita de detec\ie  

 
 
Figura 49 Distribuţia Fe şi Pb în ţesutul muscular al speciilor analizate (mediana şi domeniul de 
variaţie a concentraţiilor). 

 
Concentraţiile de metale în sedimentul nou depus au prezentat în 1999 o descreştere pe 
gradientul longitudinal (de la km 800 la km 100) şi pe cel transversal (dinspre mlaştini către 
grind) în cazul Zn ( de la 394 la 32 ppm), Cu (114-10 ppm), Cr (77-21 ppm) şi Cd (3.54-0.59 
ppm), dar nu şi în cazul Pb (care a variat între 9 şi 87 ppm cu valori maxime în sectorul 
kilometrilor 400-600). Tiparul observat în 1999 în cazul sedimentului depus nu se mai repetă în 
2000 pentru metalele Cu şi Cd (figura 50a,b). O serie de valori ridicate ale concentraţiilor de 
metale în sedimentul depus au fost observate în anul 2000 în aval de unii dintre afluenţii Dunării 
(tabelul 40). Concentraţiile în sol pe gradientul amonte aval au prezentat în general un domeniu 
de variaţie mai mic decât concentraţiile din sedimentul nou depus (Zn de la 60 la 200 ppm, Cu 
23-86, Cr 23-105 şi Cd 0.5-2.48), exceptând Pb (5-96). Concentraţiile în solul mlaştinilor şi 
depresiunilor a avut o tendinţă de creştere dinspre amonte spre aval, în timp ce concentraţiile în 
grinduri nu  au avut un tipar uniform de variaţie. 
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Figura 50a  Distributia Cd, Pb şi Cu în sedimentul depus in 1999 (stânga) şi 2000 (dreapta) pe 
gradienţii amonte aval şi transversal (planuri de regresie, valorile brute nu sunt reprezentate; 1 = 
ţărm, 2 = grind, 3 = depresiune, 4 = mlaştini). 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

177

 

 
 
Figura 50b  Distributia Zn şi Cr în sedimentul depus in 1999 (stânga) şi 2000 (dreapta). 
 
Distribuţia metalelor în sedimentul nou depus în 1999 sugerează prezenţa unor surse puternice de 
poluare în amonte de zona investigată, care ar putea coincide cu cele din timpul conflictului. 
Absenţa descreşterii concentraţiilor de Cu şi Cd dinspre amonte spre aval în sedimentul depus în 
2000 creşte probabilitatea ca gradientul înregistrat în 1999 sa fie datorat, în cazul acestor metale, 
existenţei unor surse intense de poluare amonte de zona studiată, asociate conflictului din 
Iugoslavia. 
 
Concentraţiile din probele de plante prezintă în majoritatea cazurilor tipare (metal/specie/ţesut) 
de variaţie dificil de interpretat. Figura 51 prezintă cele mai relevante cazuri. Remarcăm în cazul 
Cr concentraţii mari în toate speciile investigate în zona aval Jiu. De asemenea, concentraţiile de 
Zn şi Pb cresc dinspre amonte spre aval în rădăcinile adventive de Salix sp. Valori mari ale 
concentraţiilor în amonte se înregistreaza şi în cazul juvenililor de amfibieni (figura 52). La 
carabide (specia Pseudophonus rufipes) nu s-a observat un tipar omogen de variaţie 
longitudinală a concentraţiilor (concentraţiile medii de Zn au variat între 66.86 şi 141.16 ppm 
Zn, 1.21-21.19 Cu, 0.13-2.38 Cr, 0.27-1.62 Cd, 2.97-53.17 Pb). 
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Figura 52 Distribuţia Zn, Cu, Cr şi Cd în Rana sp. juvenili pe gradientul amonte-aval în 1999. 
 
Rădăcinile adventive de salcie se dezvoltă în timpul inundaţiilor lungi, cum a fost şi cea din 1999 
în perioada conflictului. Descreşterea concentraţiilor în rădăcinile adventive de salcie are loc 
pentru metale a căror concentraţie a scăzut către aval şi în apa Dunării în timpul inundaţiei, ceea 
ce creşte probabilitatea ca gradientul să reflecte efectul conflictului. Km 690, în aval de care se 
află complexele de ecosisteme cu cele mai mari concentraţii de metale în plante şi amfibieni este 
punctul de confluenţă al Dunării cu Jiul, un râu deosebit de poluat (MAPPM, 2000). 
 
Se poate concluziona că, în cazul compartimentelor din zona inundabilă, concentraţiile de metale 
grele în compartimentele biotice şi abiotice după conflictul din Iugoslavia nu descresc în general  
dinspre amonte spre aval, cel puţin nu cele ale metalele analizate (Zn, Cu, Cr, Cd şi Pb) Excepţie 
par a face concentraţiile de Cu şi Cd în sedimentul nou depus în 1999, şi concentraţiile de metale 
în rădăcinile adventive de salcie. Menţionăm şi faptul că repetarea în 2000 a gradientului 
descrescător obsevat în sediment în cazul unor metale nu înseamnă neapărat că în 1999 
gradientul nu se datora conflictului, ci poate însemna şi faptul că acest efect se manifestă chiar la 
un an după încetarea conflictului. 
 
Ne vom referi în continuare la diferenţe între sectoarele Sistemului Dunării Inferioare. Tabelul 
41 prezintă concentraţiile medii anuale de metale în aceste sectoare. Se poate constata că nu 
există date provenite din aceeaşi sursă care să permită compararea coastei Mării Negre, Deltei 
Dunării şi Luncii Dunării în acelaşi an. Inspectarea concentraţiilor de metale în sedimentul zonei 
de coastă a Mării Negre arată o dinamică anuală importantă, semnificativă statistic în cazul Ni şi 
Pb (testul Mann-Whitney, nivel de încredere 0.05). Concentraţiile din lacurile şi canalele Deltei 
Dunării prezintă şi ele o dinamică anuală şi pe termen mediu importantă, uneori cu schimbări 
foarte mari (cazul Zn, de la 304.89 ppm în 1984-85 la 73.17 în 1992 şi al Cr de la 82.63 ppm în 
1995 la 1.4 ppm în 1999).  
 
Faptul că aceste concentraţii (corespunzând diferenţelor mari menţionate) sunt raportate de surse 
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diferite ridică şi problema intercomparabilităţii datelor. Menţionăm în acest context că, pe baza 
comparării cu datele din literatura ştiinţifică am decis să nu includem în analiză o serie de 
concentraţii ale unor elemente, care se află în afara domeniului de concentraţii raportat pentru 
sedimentul sistemelor acvatice (Cd în 1997-99 în sedimentul C. Mării Negre, 25-97 ppm, valori 
excesiv de mari, Fe în 1997-99 în sedimentul C. Mării Negre 68-160.9 ppm, valori excesiv de 
mici, Fe în Delta Dunării 1984-85 (381-450 ppm) valori excesiv de mici. Concentraţiile de Mn în 
Delta Dunării (23-45 ppm în 1984-85 şi 33.87 în medie în 1999) sunt mai mici decât cele 
raportate în literatură, dar întrucât au fost obţinute în mod independent le-am luat în considerare. 
 

Tabelul 41 Concentraţiile medii anuale în sedimentul superficial al ecosistemelor acvatice 
(exclusiv Dunărea) din sectoarele Sistemului Dunării Inferioare (ppm s.u.). Sursele datelor sunt 
următoarele: IRCM, 1999 (Coasta Mării Negre 1997-1999), Nafea Al-Azzawi, 1987 (Delta 
Dunării, 1984-85), Mihăilescu, 1997 (Delta Dunării 1992-1995), INDD, 1999 (Delta Dunării 
1999), această lucrare (Lunca din aval, 1999, Delta interioară 1996-1997, 1999, Lunca din 
amonte 1999). 

   Fe Mn Zn Cu Ni Cr Cd Pb 
Coasta M. Negre 1997 Media 177.98 72.70 10.85   31.05

  DS 96.47 64.03 8.99   20.13
 1998 Media 194.41 92.62 71.81   94.07
  DS 140.55 65.01 38.27   47.35
 1999 Media 213.98 92.60 112.40   78.08
  DS 137.50 58.30 44.57   38.19

Cx. Dranov 1992 Media 38.00 18.50 27.50 95.50  19.50
  DS 19.44 6.95 11.90 2.08  0.58
 1993 Media 25.50 90.00 49.75 91.38 1.94 31.63
  DS 15.11 46.80 10.44 17.75 1.53 11.14
 1994 Media 129.67 115.67 101.67  
  DS 144.25 114.55 33.94  
 1995 Media 92.00 70.00 146.00 115.00 4.90 22.00

Cx. Razelm-Sinoie 1992 Media 41.67 13.00 37.50 94.67  18.00
  DS 2.08 1.73 2.12 9.29  3.00
 1993 Media 28.50 138.10 48.30 96.50 1.46 28.20
  DS 14.08 58.43 16.57 7.25 0.92 6.91
 1994 Media 47.33 46.00 74.33  
  DS 25.70 24.43 5.69  
 1995 Media 65.33 26.67 76.50 99.50 4.97 22.83
  DS 27.54 26.33 38.30 6.61 8.05 10.67

Delta Dunării 1984-1985 Media 33.87 304.89 52.10   10.06
  DS 11.35 18.95 6.68   2.60
 1992 Media 73.17 49.33 37.58 82.08  34.67
  DS 56.25 67.18 19.50 41.85  38.34
 1993 Media 56.12 292.78 40.45 72.29 1.59 43.32
  DS 41.79 187.00 24.41 33.87 1.19 79.38
 1994 Media 63.89 151.73 112.00 90.09  
  DS 42.12 146.83 101.10 54.95  
 1995 Media 85.38 33.65 65.18 82.63 8.54 33.70
  DS 65.67 17.28 22.19 35.20 8.22 26.70
 1999 Media 7632.89 32.35 157.84 48.60 1.40  
  DS 565.72 11.59 341.87 17.13 1.96  

Lunca din aval 1999 Media 14483.63 731.45 52.61 1.70 21.92 0.53 2.37
Delta Interioară 1996-1997 Media 48037.75 1020.39 182.68 50.69 98.11 148.59 0.93 73.85

  DS 4433.94 91.07 14.11 11.02 6.90 7.64 0.12 11.81
 1999 Media 41767.08 801.10 149.32 58.60 132.43 0.87 74.73
  DS 5428.94 151.92 26.69 3.47 20.43 0.30 4.53

Lunca din amonte 1999 Media 16212.34 767.71 135.13 15.72 26.84 0.46 45.27
  DS 12941.48 535.78 192.62 12.36 19.11 0.16 95.11

 
Analizând datele din 1999, putem  remarca următoarele: 
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 Concentraţiile de Mn cresc de la C. Mării Negre (213.98 ppm) la Delta Dunării către lacurile 
din luncă (în jur de 700 ppm), dar în Delta Dunării par a fi prezente concentraţii deosebit de 
mici. 

 Concentraţiile de Zn din lacurile de deltă şi luncă sunt similare (în jur de 150 ppm). 
Concentraţiile mai mici apar în lunca din aval (52.6 ppm), însă menţionăm că aici a fost 
investigat un singur lac (Somova) 

 Concentraţiile de cu în sedimentul marin sunt mai mari ca cele din delta interioară (92.6 faţă 
de 58.6 ppm). În Delta Dunării s-au înregistrat în perioada 1992-95 concentraţii chiar mai 
mari (292.78 ppm în 1993). 

 Concentraţiile de Ni în sedimentul marin sunt mai mari ca cele din lacurile Deltei Dunării 
(112.4 faţă de 48.6 ppm). 

 Concentraţiile de Cr scad dramatic din delta interioară către Delta Dunării (de la 132 ppm la 
1.4 ppm). Comparativ cu concentraţiile din Delta din 1995 (87 ppm) diferenţele nu mai sunt 
atât de mari, dar rămân semnificative statistic (testul Mann-Whitney, nivel de încredere 
0.05). 

 Concentraţiile de Pb din sedimentul marin sunt comparabile cu cele din sedimentul lacurilor 
deltei interioare (74 faţă de 78 ppm) şi mai mari ca cele din lunca amonte, lunca din aval şi 
sedimentele din Delta Dunării (anul 1995). 

 Concentraţiile de Cd din luncile din amonte, aval şi delta interioară sunt comparabile (0.46-
0.87 ppm) şi mult mai mici ca cele raportate în 1995 în Delta Dunării (8.54 ppm valoare 
medie). 

 
În concluzie, calitatea datelor disponibile (majoritatea provenite din programe de monitorizare, 
nu de cerecetare) nu permite evaluarea gradului de semnificaţie a diferenţelor între concentraţiile 
de metale în sedimentele din zona de coastă a Mării Negre, Delta Dunării şi lunca Dunării. 
Constatarea situaţiei existente ne va fi utilă însă (pe lângă faptul că a evidenţiat unele tendinţe 
posible în distribuţia metalelor, lacunele, oportunitatea unor cercetări suplimentare) ca argument 
pentru necesitatea optimizării componentelor sistemului suport de asistare a deciziilor (capitolul 
3.9). 
 

Încheiem acest subcapitol cu problema creşterii concentraţiilor în urma conflictului din 
Iugoslavia. Cel mai afectat de impact a fost lacul Porţile de Fier 1 (zona de impact 1). Valoarea 
medie a concentraţiilor de metale în apă a crescut de 2 până la 20 ori în raport cu perioada de 
referinţă (înainte de conflict), iar pe termen scurt concentraţiile au crescut de pâna la 60 ori 
(Vădineanu şi colab., 2000c). Ca un exemplu extrem, menţionăm Pb, care a crescut de la 1.4 ppb 
în apă în ianuarie 1999 la 81 ppb în iulie 1999. Cele mai mari concentraţii ale celorlalte metale s-
au observat în aprilie 1999. Concentraţiile au fost mai mari decât limitele acceptabile conform 
reglementărilor româneşti (tabelul 42A). Concentraţiile de metale în sedimente au fost şi ele mai 
mari decât cele din perioada de referinţă (tabelul 42B), iar limitele acceptabile conform 
reglementărilor româneşti au fost depăşite (Cd 3ppm şi Zn 300 ppm, conform Ord. MAPPM 
756/1997; concentraţiile celorlalte metale de interes ecotoxicologic analizate nu sunt 
reglementate). 
 

În a două zonă de impact creşterea cocentraţiilor nu a mai fost atât de evidentă, în special în 
cazul sedimentelor, dar totuşi a putut fi observată în cazul Cr, Cd şi Pb din apă, cu valori maxime 
măsurate în aprilie-mai 1999 (tabelul 42). Cea mai mare parte a sedimentelor contaminate pare 
să fi fost reţinută de lacurile Porţile de Fier, dar o parte din ea a ajuns şi în luncă. 
 

Peştii prelevaţi în 1999 au avut concentraţii de metale mai mari (tabelul 43) decât cele 
caracteristice sistemului de referinţă (Wachs, 1998). Nivelul de semnificaţie statistică nu a putut 
fi evaluat datorită lipsei datelor brute. Concentraţiile de metale în amfibieni juvenili nu au fost 
mai mari în starea actuală faţă de cea de referinţă, cu excepţia Cd (mai concentraţii mai mari în 
starea de referinţă, tabelul 43). Concentraţiile de Zn, Cu şi Cr în sedimentul nou depus au fost 
mai mari în starea de referinţă faţă de starea actuală (214.75 faţă de 99.69 ppm Zn, 130.72 faţă 
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de 42.85 ppm Cu şi 141.61 faţă de 36.42 ppn Cr). Concentraţiile de Cu în indivizi tineri de 
Xanthium sp. au fost mai mari în starea actuală (16.25 faţă de 2.71). Concentraţiile de Cu şi Cd 
în Pseudofonus rufipes au fost mai mari în starea de referinţă (26.15 faţă de 13.97 ppm Cu şi 
1.81 faţă de 0.77 ppm Cd), dar concentraţiile de Pb au fost mai mari în starea actuală (24.33 faţă 
de 5.40 ppm). Toate celelalte concentraţii de metale în compartimentele analizate nu au diferit 
semnificativ în starea actuală faţă de starea de referinţă. 
 

Tabelul 42 A Distribuţia metalelor în apa Dunării (domeniu de variţie, ppb, după Vădineanu şi 
colab., 2000c); B Distribuţia metalelor în sedimentul Dunării (medie sau domeniu de variaţie, 
ppm) (Date ICIM, conform Anexei 9, subcap. A8 şi subcap. B3). 
A 
Zona de 
impact 

Perioada de timp Zn Cu Cr Cd Pb 

1996-98 19-96 10-26 8-17.6 0.2-22.4 4.3-55.8 
1999 Apr.-Iul. 38.5-1155 8.2-74.6 23.2-78.7 1.1-5.6 16-72 

1 

1999 Aug. 20-33 15.4-26.8 8.3-15.9 0.2-3.4 14.5-21.1 
1996-98 22-206 11.5-32.5 7.5-45 0.58-9.4 8.7-40 
1999 Apr.-Iul. 20-72.7 10.5-53 8.9-62 0.25-10.4 7.4-62.8 

2 

1999 Aug. 11-77 19-32.3 7.9-25.1 0.8-2.7 11.4-26.5 
Concentrie maximă 
admisibilă  
(STAS 4706-1988) 

30 50 50 3 50 

B 
Zona de 
impact 

Perioada de timp Zn Cu Cr Cd Pb 

1997 58 38 26 0.7 32.4 
1999 Apr.-Iul. 122-417 72-144 64-114 2-8.5 35.5-153 

1 

1999 Aug. 162-346 61-74 69-77 2.3-3.3 19.5-137 
1997-98 46.5-299 42-56 22-76 0.3-4.7 13-37.5 
1999 Apr.-Iul. 69-143 24-109 15-76 1.2-7.3 23-69.8 

2 

1999 Aug. 55.8-235 28-102 34-100 1-4.5 18.2-69.8 
1,2 1992 (Ody şi 

Sarano, 1992) 
73-2000 19-290 35-310 0.35-4.7 23-420 

   
Tabelul 43 Mediile şi domeniile de variaţie ale concentraţiilor de metale în compartimente 
biologice din sistemul de referinţă (înainte de conflict) şi din sistemul actual. În colţul din 
dreapta jos este indicată semnificaţia statistică a diferenţelor între valorile medi.* = conform lui 
Wachs, 1998. 
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Se poate constata că, în ce priveşte compartimentele biologice din sectoarele de impact 1 şi 2 
doar în cazul peştilor pare să aibă loc o creştere a concentraţiilor de metale. Concentraţiile mari 
din peşti ar putea fi datorate unor surse de poluare asociate conflictului, deoarece peştii au 
capacitatea de prelua rapid din apă metalele dizolvate (Harrison şi Klaverkamp, 1989). Totuşi, 
datorită lipsei unor date de referinţă din perioada imediat anterioară conflictului, nu putem fi 
siguri că această creştere a concentraţiilor este datorată conflictului. 
 
În lacurile Deltei Dunării şi în Sistemul lagunar Razelm-Sinoie nu s-a constat o creştere a 
concentraţiilor de metale în raport cu starea de referinţă, cu excepţia câtorva lacuri direct 
conexate cu Dunăre, în care concentraţia media anuală în apă în 1999 a fost mai mare ca cea din 
1998. Cele mai mari concentraţii de metale în apă în anul 1999 s-au observat în lunile aprilie-mai 
în cazul tuturor lacurilor. 
 
Pe coasta Mării Negre concentraţiile de metale în apă au crescut pe termen scurt de 2.5 - 6 ori în 
comparaţie cu perioada de referinţă, cel mai mult în cazul Pb (până la 50.9 ppb), iar ca medie 
anuală de 1.1-1.7 ori, cel mai mult în cazul Cd. În sedimente concentraţiile au crescut pe termen 
scurt de 1.34-1.64 ori, cu cea mai mare creştere în cazul Cd, iar ca medie anuală de 1.1-1.72 ori, 
cea mai mare creştere având loc în cazul Ni. 
 
Toate creşterile raportate de concentraţii (cu excepţia celor menţionate din lunca Dunării) nu au 
putut fi testate din punct de vedere al semnificaţiei statistice, deoare s-au analizat doar probe 
compozite atât în perioada de referinţă, cât şi în cea actuală, iar datele baza cărora s-au făcut 
calculele au fost disponibile doar parţial. Cu toate acestea, considerăm că există importante 
argumente cu privire la existenţa unei creşterei a contaminării ca urmare a conflictului în prima 
zonă de impact. Pentru celelalte zone datele existente sugerează existenţa unor creşteri, dar 
dovezi clare ale lor nu putem spune că există. 
 
Pe de altă parte, nu trebuie uitat că evaluarea unor eventuale efecte ecotoxicologice trebuie 
făcută în contextul celorlalte modificări pe care le-a suferit SDI. Poluarea cu metale şi alte 
categorii de substanţe toxice a însoţit aceste modificări, dar până la data conflictului nu a 
reprezentat o problemă majoră în comparaţie cu îndiguirile şi eutrofizarea (Vădineanu şi 
Cristofor, 1994). Totuşi, efecte pe termen lung şi la distanţă sunt posibile datorită capacităţii 
compartimentelor biologice din ecosistemele acvatice şi ripariene de a multiplica densitatea 
fluxurilor de metale, după cum confirmă, dar şi nuanţează rezultate prezentate în subcapitolul 
următor. Un răspuns mai complet la întrebarea cu privire la efectele conflictului poate fi dat de 
cercetarea pe termen lung şi monitorizarea SDI. 
 

3.8 Compararea concentraţiilor în compartimente abiotice şi biotice cu valori din 
literatura de specialitate 

 

În acest subcapitol vom discuta prin prisma literaturii de specialitate mai întâi concentraţiile de 
metale în plante şi principalul compartiment sursă de metale pentru plante (sol/sediment), iar 
apoi concentraţiile de metale în peşti şi în principalul compartiment sursă de metale pentru peşti, 
apă. 
 

Nici una dintre speciile de plante erbacee nu a fost identificată ca fiind hiperacumulatoare.  
 

Ag, As, Ba, Cd, Co, Pb, Sb, Se 
Ag a variat între 0 (sub limita de detecţie) şi 0.328 ppm (toate concentraţiile menţionate mai jos 
sunt în ppm raportate la substanţa uscată), As între 0.110 şi 1.040, Ba între 19 şi 93, Cd între 
0.01 şi 1.98 (tabelele 44 şi 45), Co între 0.26 şi 12.49, Pb între 0.01 şi 10.52 (tabelele 42 şi 43), 
Sb între 0 şi 0.22, iar Se între 0 şi 0.38. Toate valorile sunt în domeniul din literatură. Nici unul 
dintre aceste metale nu a avut concentraţii care să atingă nivelurile  de exces/toxicitate specifice  
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Tabelul 44 Distribuţia metalelor în specii de plante din ecosistemele investigate în Insula Mică a 
Brăilei (valori medii în în 1996). Legendă: pe fond gri = valori mai mari decât niveluri de exces prezentate în anexa 0, pe fond 
negru = valori mai mici decât niveluri de deficienţă. AB = abundenţă relativă biomasică, Ec. = ecosistem, ND = nedeterminat, *, ** = *exces şi 
**deficienţă prin comparaţie cu niveluri specifice plantelor erbacee, V = Vegetaţie erbacee şi tufişuri pe ţărmuri, grinduri şi în depresiouni, E = 
Macrofite emergente în mlaştini şi depreiuni inundate, M = Macrofite plutitoare şi submerse în mlaştini şi lacuri foarte puţin adânci. 
 

Specie Ec. AB Fe Mn Zn Cu Cr Cd Pb Obs 
Aster tripolium L. (1753) G3 0.64 2603 181 73 2.2 1.2 ND 0.14 V
Bidens tripartita L. (1753), B. cernua L. (1753) H1 9.94 2920 150 120 1.7 3.5 0.04 1.40 V

 H2 25.53 4000 150 180 2.7 1.1 0.06 2.80 V
 H3 0.78 4500 200 180 3.5 1.2 0.22 0.50 V
 I1 0.22 1285 120 76 2.7 2.3 ND 0.10 V

 I2 54.50 2703 186 121 1.6 1.5 ND 2.13 V
 I3 4.11 950 280 120 2.8 1.2 ND 1.25 V
 I4 66.57 1880 151 72 3.2 1.8 ND 1.63 V

Cynodon dactylon (L.) Pers. (1805) G3 20.68 1125 125 37 4.4 4.3 ND 0.10 V
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. (1812) H1 26.33 762 100 48 3.2 12.6 0.15 2.19 V

 I1 1.14 968 117 80 4.1 7.0 ND 0.07 V
 I3 24.15 532 290 38 3.5 2.7 ND 0.07 V

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. (1817) G3 3.78 481 135 29 9.7 6.7 ND 0.07 V
Elymus repens (L.) Gould (1947) G1 14.70 374 37 56 12.8 5.7 ND 0.42 V

 G2 40.86 2824 195 32 3.5 2.4 ND 0.35 V
 G3 52.12 3521 86 80 6.2 2.8 ND 1.40 V
 G4 21.00 1589 62 38 2.0 3.2 ND 1.20 V
 H2 21.76 2000 120 80 2.9 2.4 0.21 1.22 V
 I2 1.81 1279 180 85 2.4 1.7 ND 0.26 V

Equisetum palustre L. (1753) G1 4.68 1015 217 72 2.4 1.3 ND 1.48 V
 I2 3.01 985 180 63 2.7 1.8 ND 0.25 V
 I3 1.04 1554 180 63 4.2 2.3 ND 0.25 V

Juncus gerardi Loisel. (1809) G3 1.89 652 64 67 4.0 4.7 ND 0.10 V
Lycopus europeus L. (1753) I4 5.41 154 130 90 3.5 2.5 ND 0.05 V
Lythrum salicaria L. (1753) H3 4.77 863 180 48 4.4 3.3 0.16 0.75 V

 H4 0.45 524 123 94 2.1 5.0 0.98 0.12 V
 I2 5.85 549 150 52 5.8 3.1 ND 0.15 V

Poa pratensis L. (1753) G4 2.17 236 68 65 6.3 2.6 ND 0.04 V
Polygonum hydropiper L. (1753) I1 36.08 1524 170 60 16.4 1.6 ND 0.13 V

 I4 3.44 3000 140 72 6.6 2.0 ND 2.00 V
Rorippa sylvestris (L.) Besser (1822) G1 2.01 1347 198 46 7.0 1.2 ND 0.02 V
Rubus caesius L. (1753) H2 1.23 4500 100 40 9.1 3.2 0.06 5.01 V

 H3 6.90 2000 80 50 7.2 2.4 0.06 1.63 V
 I2 2.28 2642 150 56 5.8 1.2 ND 0.55 V
 I4 5.89 4700 120 68 8.8 2.5 ND 0.03 V

Stachys palustris L. (1753) H2 0.24 894 111 50 5.2 5.0 0.35 0.10 V
 H3 34.17 4251 347 75 6.4 1.0 0.09 1.63 V

Xanthium strumarium L. (1753) G1 52.83 250 40 48 2.6 1.5 ND 3.90 V
 G2 41.77 250 40 48 2.6 1.5 ND 3.90 V
 H1 25.30 215 50 70 5.2 2.2 0.11 2.61 V
 H2 45.82 157 26 43 14.0 2.0 0.07 0.46 V
 I1 43.07 153 110 44 3.2 1.7 ND 0.01 V
 I2 21.09 162 147 42 2.9 1.4 ND 0.30 V
 I3 61.19 375 223 49 4.2 1.9 ND 0.10 V

Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. (1841) G4 65.25 *1913 *2924 23 5.1 3.56 ND 1.43 E
Oenanthe aquatica (L.) Poir. (1798) H3 8.20 *1487 *900 45 5.2 *5.40 0.08 3.50 E
 H4 1.44 984 *782 49 **1.9 *10.30 1.98 0.08 E
Scirpus lacustris L. (1753) H4 2.09 *1547 *580 65 6.1 1.98 1.37 0.01 E

 H5 18.79 958 *654 50 **2.6 *4.25 0.14 0.90 E
Sparganium erectum L. (1753) H3 36.79 *1654 *1354 17 **4.2 1.24 0.05 5.20 E

 H4 37.14 *1000 *1900 40 **3.4 3.54 0.13 6.12 E
 H5 24.36 *2229 *652 18 **3.3 2.68 0.25 2.80 E

Typha latifolia L. (1753) H4 17.12 874 *857 68 6.1 1.90 0.08 2.25 E
 H5 29.94 952 *1042 45 **3.4 3.80 0.13 1.50 E

Ceratophyllum demersum L. (1753) H4 32.08 *1369 87 68 4.5 8.65 1.14 5.20 M
 H5 21.82 *1582 *102 73 6.0 7.52 0.12 6.34 M

Ceratophyllum demersum L. (1753) H6 41.91 950 *125 80 5.2 6.89 1.17 2.10 M
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. (1809) H6 30.19 *2165 *253 89 6.5 3.69 0.10 2.91 M
Nymphaea alba L. (1753) H4 0.39 *1285 *164 *125 4.7 3.25 1.05 1.35 M

 H5 0.78 *1498 *298 *106 3.5 2.87 1.03 0.25 M
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze (1891) H4 0.27 967 *146 27 9.7 3.65 0.10 2.20 M

 H5 0.56 *1368 *167 89 5.8 2.15 0.13 0.09 M
Potamogeton pectinatus L. (1753) H6 4.43 *1658 *117 75 12.5 2.35 1.12 4.50 M
Salvinia natans (L.) All. (1785) H4 9.90 *1547 90 48 11.3 18.40 0.12 4.30 M

 H5 3.48 *2158 *120 75 10.5 16.50 0.35 2.90 M
Trapa natans L. (1753) floating leaves H6 6.88 *2150 *210 *120 6.5 4.20 0.17 0.90 M
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Tabelul 45 Distribuţia metalelor în specii de plante din ecosistemele din lunca Dunării (medie, 
ppm s.u., prelevare în 1999) Legendă: ca la tabelul 42; Km = distanţă dintre gurile Dunării şi complexele investigate. 
 

Specie Km Fe Mn Zn Cu Cr Cd Pb 

Vegetaţie erbacee şi tufişuri pe ţărmuri, grinduri şi în depresiouni 
Lythrum salicaria L. (1753) 175 553.12 132.65 84.85 4.45 3.21 0.16 0.33
Rubus caesius L. (1753) 230.45 86.27 37.83 9.39 3.41 0.06 4.59
Xanthium strumarium L. (1753) 156.58 25.85 42.69 14.04 1.98 0.07 0.46
Lythrum salicaria L. (1753) 606 617.75 78.38 22.69 21.88 5.20 0.18 0.75
Rubus caesius L. (1753) 327.57 46.82 59.25 20.81 5.61 0.12 5.25
Xanthium strumarium L. (1753) 433.21 48.06 71.07 23.03 7.18 0.11 1.92
Lythrum salicaria L. (1753) 621 224.75 47.68 22.42 5.34 3.14 0.15 1.31
Rubus caesius L. (1753) 323.01 76.75 29.08 13.44 4.68 0.08 7.01
Xanthium strumarium L. (1753) 333.79 152.83 8.41 13.08 2.98 0.10 0.01
Rubus caesius L. (1753) 687 706.70 96.95 65.60 10.55 6.24 0.01 5.11
Xanthium strumarium L. (1753) 1379.55 101.12 65.02 17.01 10.23 0.12 8.93
Rubus caesius L. (1753) 700 298.17 123.50 45.59 13.08 3.18 0.35 0.05
Xanthium strumarium L. (1753) 22.29 88.60 39.36 19.65 10.19 0.27 0.07
Lythrum salicaria L. (1753) 747 407.28 39.79 171.72 11.58 3.17 0.15 0.34
Rubus caesius L. (1753) 236.70 106.80 41.39 8.99 1.89 0.15 0.04
Xanthium strumarium L. (1753) 300.73 76.63 31.66 13.53 3.86 0.05 7.89
Rubus caesius L. (1753) 790 290.96 44.17 55.23 14.59 3.56 0.25 1.52
Xanthium strumarium L. (1753) 264.38 44.95 51.52 20.70 5.03 0.63 0.09
Macrofite emergente în mlaştini şi depresiuni inundate 
Sparganium erectum L. (1753) 100 *1698.30 *113.71 31.73 10.18 3.62 0.25 0.05
Typha latifolia L. (1753) 384.07 79.03 *355.1 **3.50 2.23 0.13 1.30
Scirpus lacustris L. (1753) *3896.22 50.47 **2.06 **2.64 1.13 0.14 0.22
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. (1841) 459.14 46.63 **7.12 **1.45 1.97 0.06 1.13
Sparganium erectum L. (1753) 175 *4514.20 *557.66 77.47 7.44 1.59 0.05 9.80
Typha latifolia L. (1753) 833.20 60.20 13.89 5.52 1.76 0.08 0.02
Sparganium erectum L. (1753) 614 673.08 *101.77 45.07 11.41 1.66 0.22 0.07
Typha latifolia L. (1753) 621 889.76 *419.09 14.91 **3.77 1.81 0.19 0.02
Sparganium erectum L. (1753) 747 *1069.73 52.85 36.16 10.65 *5.72 0.22 0.07
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. (1841) 53.95 47.56 14.44 **3.71 *7.16 0.15 0.03
Macrofite plutitoare şi submerse în mlaştini şi lacuri foarte puţin adânci 
Trapa natans L. (1753) floating leaves 100 602.21 *116.48 15.71 4.30 3.27 0.20 0.03
Trapa natans L. (1753) submerged leaves *7107.63 *339.34 68.52 13.85 10.41 0.14 10.52
Ceratophyllum demersum L. (1753) *10528.9 *341.37 52.00 11.05 45.81 1.14 4.30
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze (1891) 967.03 *145.59 26.59 9.72 3.65 0.10 2.20
Salvinia natans (L.) All. (1785) *3433.86 *466.77 93.20 11.87 7.14 0.43 6.68
Ceratophyllum demersum L. (1753) 175 *1049.48 *4423.1 *191.7 7.67 9.34 0.12 1.99
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze (1891) *1433.16 *482.78 56.31 6.63 2.89 0.13 0.03
Salvinia natans (L.) All. (1785) *3374.68 *5214.8 *229.7 17.66 30.93 0.35 5.86
Salvinia natans (L.) All. (1785) 666 *6856.52 *650.36 *124.2 15.22 5.84 0.07 9.09
Trapa natans L. (1753) floating leaves 747 792.83 *120.14 41.62 8.44 9.86 0.24 2.43
Trapa natans L. (1753) submerged leaves *8823.44 *3747.4 *111.7 19.32 8.86 1.01 7.88
Ceratophyllum demersum L. (1753) *1508.57 *1595.2 61.85 5.78 3.75 0.54 4.01
Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. (1809) 355.25 74.38 17.93 3.18 2.32 0.17 0.05
Salvinia natans (L.) All. (1785) *2105.24 *1913.9 *127.3 21.75 8.88 0.60 0.19
Nymphoides peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze (1891) 786 *3428.93 94.60 63.72 18.96 2.15 0.35 2.00

 
vegetaţiei erbacee (niveluri de deficienţă nu au fost aplicabile sau disponibile, iar niveluri pentru 
macrofite nu au fost disponibile). Concentraţiile din macrofite acvatifce sunt mult mai mici decât 
cele raportate a fi acumulate în condiţii de poluare intensă (ex. Ornes şi Sajwan, 1993). 
Remarcabil, concentraţiile de Pb în sol depăşesc nu numai pragul de alertă, dar şi pragul de 
intervenţie pentru folosinţe sensibile, conform reglementărilor româneşti, fără ca aceasta să pară 
să se reflecte la nivelul plantelor. 
 
Hg, Ni, V, Zr 
Hg a variat între 0.086 şi 2.15. Concentraţii de exces (>1) au apărut la Rubus caesius şi Salix sp. 
(frunze) din O. Fundu Mare. V a variat între 0.28 şi 5.4, cu valori de exces în cazul speciei 
Stachys palustris din ecosistemele de grind ale O. Fundu Mare. Valorile de exces nu au fost mai 
mari decât maximul domeniului de valori la care poate apărea toxicitate. Concentraţii ale acestor 
metale în solul ecosistemelor studiate nu au fost disponibile. 
Concentraţiile de Ni au variat între 2 şi 63, 90% din valori fiind mai mari decât valoarea minimă 
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de exces pentru vegetaţie erbacee (10), dar nici o valoare mai mare decât valoarea maximă a 
domeniului de exces (100). Concentraţiile de Ni în sol au depăşit în câteva cazuri nivelul de 
toxicitate pentru plante, dar nu şi pragurile de alertă prevăzute de reglementările româneşti. 
Totuşi, trebuie să menţionăm că nivelurile de toxicitate se  referă la concentraţii estimate prin 
metoda AAS, în timp ce concentraţiile noastre au fost estimate prin XRF şi valorile au fost 
sistematic mai mari ca cele obţinute prin AAS (a se vedea capitolul de organizare a programului 
de cercetare), această remarcă este valabilă pentru toate metalele (inclusiv Pb, despre care s-a 
arătat că depăşeşte pragul de intervenţie), cu excepţia Cd. Niveluri de deficienţă pentru vegetaţie 
erbacee şi niveluri pentru macrofite acvatice nu au fost disponibile. 
 
Cea mai mare parte a concentraţiilor de Zr au fost peste nivelul de toxicitate (15). Domeniul de 
variaţia a fost 11-150, cu 20% din valori mai mari de 100. Cele mai mari concentraţii s-au găsit 
în Bidens sp., Elymus repens, Equisetum palustre, Polygonum hydropiper, Rubus caesius, 
Sparganium erectum şi Xanthium strumarium. Singurele date pentru comparaţie (pe lângă cele 
din Kabata-Pendias şi Pendias, 1992) sunt cele ale Kovacs şi colab. (1984), care au raportat un 
domeniu de variaţia pentru macrofite acvatice în lacul Balaton între 0.22 şi 26.78. 
 
Cu, Cr, Fe, Mn, Zn 
Aceste metale au prezentat cea mai complexă situaţie. Concentraţiile lor şi valorile de exces şi 
deficienţă sunt prezentate în tabelele 42 şi 43. Cel mai mare număr de valori de exces a apărut în 
cazul Mn, urmat de Fe, Cr, Cu şi Zn. 
 
Concentraţiile de Mn în vegetaţia erbacee şi tufişuri din sistemele de grind, ţărm şi depresiune au 
fost în mod frecvent mai mari decât valoarea minimă de exces raportată în literatură (100). Cea 
mai mare concentraţie a apărut în Stachys palustris (347) şi a fost mult mică decât maximul 
domeniului de exces, 1000 (aceasta înseamnă că exist specii erbacee raportate ca nemanifestând 
simpome de toxicitate la valori apropiate de 1000, situaţie care ar putea exista şi în cazul nostru). 
S-a înregistrat şi un caz de deficienţă (25.85 în Xanthium Strumarium), în mod accidental 
(valoarea maximă a domeniului de deficienţă este 30). Concentraţiile de Mn în sol nu sunt mai 
mari decât nivelul considerat toxic pentru plante şi nici decât pragul de alertă. Totuşi, conţinutul 
de Mn al plantelor nu depinde doar de concentraţia din totală, ci şi de cea disponibilă, care este 
influenţată de alţi parametrii ai solului. Solurile foarte alcaline (cu pH 8 şi peste) pot produce 
toxicitate a Mn datorită unui exces în fracţia biodisponibilă (Kabata-Pendias şi Pendias, 1992). 
Inspectarea tabelului 7A din anexa 0 arată că pH-ul este mai mare de 8 în numeroase cazuri. 
Potenţialul redox poate de asemenea fi scăzut după inundaţii sau ploi puternice, favorizând 
translocarea Mn. 
 
Concentraţiile de Mn în macrofite emergente, plutitoare şi submerse a fost şi mai mari, până la 
5214 în Salvinia natans, majoritatea depăşind nivelul de toxicitate pentru vegetaţia erbacee. 
Totuşi, se cunoaşte că plantele adaptate la condiţii de saturare a solului sunt de obicei mai 
tolerante la Fe şi Mn, care sunt foarte mobile la potenţial redox coborât în sol şi apa de suprafaţă. 
Merită semnalat că valorile nostre sunt mult mai mari decât cele raportate pentru Delta Dunării 
(concentraţii de 37.2-44.6 Mn în macrofite submerse, Nafea al Azzawi, 1987), dar în acord cu 
concentraţii raportate pentur macrofite în bazinul Dunării (147-2970, Guilizzoni, 1991). Trapa 
natans, este cunoscută ca o plantă acumulatoare de Mn (până la 1% din greutatea uscată a 
frunzelor) şi Fe (Guilizzoni, 1991), deşi e considerată palntă comestibilă (Rai şi Sinha, 2001). 
Datele noastre arată în cazul acestei specii valori mai joase. Aceasta s-ar putea explica prin 
diferenţe interpopulaţionale în ce priveşte capacitatea de a acumula Mn, după cum s-a semnalat 
şi de către alţi autori (de ex. Coughtrey şi Martin, 1978, citat de Mudroch, 1981). S-a raportat că 
plantele complet submerse conţin de 2-3 ori mai mult Mn decât plantele emerse (Yalynskaya şi 
Lopotun, 1994). Acest aspect este confirmat de setul de date din lunca Dunării. Macrofita 
acvatică fără rădăcini Ceratophyllum preiea elementele prin frunze şi poate concentra foarte mult 
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Mn (Guilizzoni, 1991). Noi am găsit concentraţii de Mn până la 4423 în cazul Ceratophillum 
demersum. Situaţia speciilor care au o rădăcină (de tip rizom) bine dezvoltată şi restul corpului 
complet submers, cum sunt Myriophillum şi Potamogeton este mai complexă. Experimente 
fiziologice asupra creşterii macrofitelor au evidenţiat că sedimentul este sursa majoră de nutrienţi 
şi metale grele pentru plantele acvatice cu rădăcini (Greger şi Kautsky, 1991). După câte ştim nu 
sunt date disponibile cu privire la toxicitatea Mn din sediment pentru macrofite, şi ca urmare 
toxicitatea sedimentului nu poate fi evaluată în acest fel. Lipsesc, de asemenea, şi niveluri de 
toxicitate a Mn în macrofite. Complexele de ecosisteme studiate în Sistemul Dunării Inferioare 
(SDI, tabelul 43) nu au diferit din punct de vedere al concentraţiilor de Mn în plante. 
 
Situaţia Fe este similară cu a Mn. Concentraţiile de Fe în plante erbacee şi tufişuri a fost în multe 
cazuri mai mare decât valoarea de exces din literatură (1000). Cele mai mari concentraţii s-au 
determinat în frunze de Rubus caesius (4700). Toxicitatea Fe asupra plantelor este cel mai 
probabil să apară în cazul solurilor puternic acide sau inundate (Kabata-Pendias şi Pendias, 
1992). Nu există soluri acide în sistemele studiate (anexa 0), dar inundaţiile survin cu regularitate 
în zonele neîndiguite. Concentraţii foarte mari de Fe sunt prezente în majoritea macrofitelor 
acvatice (până la 1.05% din greutatea uscată în cazul Ceratophillum demersum), însă nu putem 
spune nimic în legătură excesul/toxicitatea datorită lipsei informaţiilor referitoare la acest aspect 
în literatură. 
 
Concentraţiile de Cr în vegetaţia erbacee şi tufişuri au fost doar în câteva cazuri mai mari decât 
valoarea minimă de exces. Toate concentraţiile au fost mai mici decât concentraţia maximă de 
exces raportată pentru plante. Cea mai mare valoare a fost 12.6 în Echinochloa crus-galli. Toate 
concentraţiile din sol au fost mai mari decât nivelul de exces pentru plante (100) şi au depăşit în 
numeroase cazuri pragul de alertă (inclusiv în grindul natural H2, utilizat sporadic şi pentru 
culturi agricole în regim tradiţional). Plante din două complexe ale SDI au prezentat valori de 
exces în toate speciile investigate: complexul localizat la km 606 (la confluenţa dintre Dunăre şi 
Olt) şi complexul localizat la km 687 (aval de confluenţa dintre Dunăre şi Jiu). Rezultatele sunt 
în acord cu ceea ce Oaie şi colab. (1997) au semnalat, şi anume rolul important al tributarilor din 
punct de vedere al intrărilor de metale în Dunăre. Concentraţiile de Cr în macrofitele emerse au 
fost comparabile cu cele din vegetaţia erbacee şi cu valorile raportate pentru stuf (Phragmites 
sp.) în Delta Dunării (Keller şi colab., 1998). Valori de toxicitate pentru ele nu au fost 
disponibile. Cele mai mari concentraţii de Cr dintre toate speciile au fost determinate în 
macrofite plutitoare şi submerse (până la 45.81 în Ceratophillum demersum). Aceste valori au 
fost mai mici decât nivelul de toxicitate, 63, peste care s-a raportat că are loc micşorarea ratei de 
creştere a macrofitelor (Guilizzoni, 1991), dar mai mari decât 12.6, concentraţie la care melcii, 
amfipodele şi microcrustaceii au putut să distingă între Potamogeton foliosus contaminat şi 
necontaminat exportat dintr-o zonă umedă ripariană într-un râu, şi au preferat vegetaţia 
necontaminată (Stewart şi colab., 1992). 
 
Zn a fost peste nivelul de toxicitate specific plantelor erbacee în puţin cazuri (concentraţie 
maximă 180 în Bidens cernua). A existat şi un caz de concentraţie la nivel de deficienţă (8.41în 
Xanthium strumarium). Toate concentraţiile în sol au fost în domeniul de toxicitate pentru plante 
(70-400), au fost mari decât concentraţia medie în solurile din România (50), dar nu au depăşit 
pragul de alertă, stabilit de reglementările în vigoare la 300. Concentraţiile în sedimentul 
mlaştinilor şi lacurilor foarte puţin adânci nu au fost mai mari de 1250, concentraţie la care s-a 
raportat că are loc o puternică inhibare a producţiei de biomasă în cazul Potamogeton sp. (Greger 
şi Kautsky, 1991). Concentraţiile de Zn în macrofite acvatice au fost în unele cazuri mai mari ca 
cele din vegetaţia erbacee, până la 355 în Typha latifolia. Nu au fost disponibile informaţii 
referitoare la valori de deficienţă sau exces în macrofite acvatice. 
 
Concentraţiile de Cu au avut valori de exces în câteva complexe de ecosisteme (în special în cel 
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localizat la confluenţa Oltului cu Dunărea). Au fost găsite şi valori de deficienţă, în câteva specii 
prelevate din complexele Insulei Mici a Brăilei (toate concentraţiile în Bidens sp., Equisetum 
palustre, şi majoritatea concentraţiilor în Elymus repens şi Xanthium strumarium). Acest aspect 
ar putea fi important, având în vedere că unele dintre aceste specii sunt dominante în 
ecosistemele cercetate (tabelul 42). Cu toate acestea, concentraţiile de Cu în sol au fost în 
domeniul de toxicitate pentru plante (60-125), cu unele valori chiar mai mari (până la 156). 
Pragul de alertă a fost depăşit în numeroase cazuri. Deficienţa în plante, în măsura în care este 
reală, ar putea fi explicată prin faptul că Fe reduce absorbţia Cu din apa din sol de către plante 
(Kabata-Pendias şi Pendias, 1992). Plantele din complexele studiate au fost caracterizate de 
concentraţii mari de Fe, datorită mobilităţii acestuia în condiţii redox joase. Concentraţiile de Cu 
în macrofite emergente au fost comparabile cu cele din vegetaţia erbacee şi în multe cazuri mai 
mici decât nivelurile de deficienţă pentru plante erbacee; valorile au fost substanţial mai mici 
decât cele raportate pentru Delta Chiliei  (Kavetskiy şi colab., 1984, Nebesnyy şi colab., 1993). 
şi concentraţiile de Cu în macrofitele plutitoare şi submerse sunt comparabile cu cele din 
vegataţia erbacee, şi cu unele valori raportate pentru bazinul Dunării (1.5-3.92, Guilizzoni, 
1991). Totuşi, deoarece pragul de toxicitate pentru macrofitele acvatice este mult mai coborât (5-
10) decât cel pentru plantele erbacee (20-100), multe din concentraţiile în macrofite se află la 
nivel de toxicitate (valori maxime în Salvinia natans, 21.75). Nu trebuie uitat, de asemenea, că 
pot apărea efecte sinergice al meatelor, după cum raportează în cazul macrofitelor Jana şi 
Choudouri (1983). Concentraţiile de Cu în frunze de Salix sp. nu au depăşit pe cele menţionate 
ca normale în literatură (Punshon şi Dickinson, 1997). 
 
Vom completa analiza de mai sus cu câteva comentarii, pentru a evidenţia limitele unei astfel de 
abordări: 

 prezenţa metalelor în ţesuturile plantelor la niveluri toxice datorită concentraţiilor mari în 
sol/sediment poate determina creşterea preluării de metale toxice, chiar dacă ele se află la 
niveluri normale în sediment (Greger şi Kautsky, 1991). Este necesară o bună cunoaştere a 
interacţiilor dintre metale; 

 efectele toxice şi ecotoxice ale substanţelor asupra vegetaţiei pot fi evaluate prin modificări 
la nivelul structurii modulelor trofodinamice (MTD), bugetului energetic şi de materie al 
populaţiilor şi la nivel individual (paramtrii fiziologici şi ultrastructurali). Până la ora actuală 
efortul cercetătorilor s-a concentrat asupra evaluării efectelor asupra unei singure specii, la 
nivel individual. Studii care să urmărească modificări în structura MTD sau parametrilor 
populaţionali sunt rare. Prin urmare, majoritatea nivelurilor de exces/toxicitate menţionate în 
literatură sunt bazate pe efecte la nivelul unei singure specii; 

 prin generalizarea informaţiilor furnizate de Falkner şi Falkner (2002) cu referire la alga 
Scenedesmus sp., ne putem aştepta ca o creştere graduală a concentraţiilor de contaminanţi la 
o scară de timp comparabilă cu ciclul de viaţă al organismelor să permită supravieţuirea la 
concentraţii mult mai mari decât dacă indivizii sunt expuşi imediat la concentraţii mari. O 
astfel de creştere graduală este foarte caracteristică unor sisteme mari cum este lunca 
Dunării, unde intrările de contaminanţi sunt în majoritate în formă difuză, fie prin inundaţii, 
fie pe cale atmosferică. Prin urmare, ne putem aştepta ca speciile de plante să tolereze 
concentraţii mai mari decât cele considerate toxice pe baza unor experimente de toxicitate 
acută la nivel specific; 

 chiar dacă nu sunt atinse niveluri de toxicitate în plante, pot exista efecte la nivel ecosistemic 
datorită bioacumalării în consumatori, sau chiar la nivel de complex prin exportul 
consumatorilor sau exportul biomasei vegetale contaminate către alte ecosisteme (în special 
în fluviu). Consecinţele trofodinamice ale unor intrări masive de materie organică bogată în 
energie atunci când astfel de intrări conţin substanţe toxice care se pot bioacumula sunt puţin 
cunoscute. 

 este posibil ca unele efecte de toxicitate să se manifeste nu ca rezultat al poluării, ci ca 
urmare a valorilor de fond ridicate în lunca Dunării. Brad (comunicare personală) a găsit 
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concentraţii foarte mari de lantanide în orizontul profund al solurilor din apropierea luncii din 
amonte (Dăbuleni, Dolj). 

 
În concluzie: 

 există multe limite pentru a evalua corect dacă concentraţiile unora dintre metale grele în 
vegetaţia din lunca Dunării au valori raportate în literatura de specialitate ca fiind de  deficit, 
iar altele au valori raportate ca fiind de exces / toxicitate. Unele sunt datorate calităţi datelor 
(după cum s-a menţionat deja), altele sunt asociate bazei de cunoştinţe; 

 este probabil ca în ecosistemele de grind şi depresiune să manifeste în cazul Fe şi Mn 
toxicitate datorită condiţiilor redox specifice şi a prezenţei unui strat alcalin de săruri. 
Asociat excesului de Fe, pare să se manifeste o carenţă de Cu în aceleaşi tipuri de 
ecosisteme; 

 complexele de ecosisteme localizate la confluenţa unor râuri poluate cu Dunărea par să 
prezinte un exces de Cu şi Cr în vegetaţia erbacee. 

 Cu în macrofitele submerse şi plutitoare se află la niveluri de exces/toxicitate. 
 

Se diferenţiază ca aspecte ce ar trebui cercetate următoarele: 
 caracterizarea distribuţiei metalelor găsite la concentraţii de exces sau deficienţă i) în plante 

separat pe fiecare unitate de probă şi ii) în sol la nivel de speciaţie chimică; 
 evaluarea rolului macrofitelor acvatice în mobilizarea metalelor din sediment şi exportul lor 

către Dunăre (atât a rolului direct, cât şi a celui indirect, prin transferarea metalelor în apa de 
inundaţie31); 

 caracterizarea distribuţiei metalelor în animale crescute în luncă (oi, vaci, porci32). 
 extinderea numărului de elemente analizate astfel încât să fie incluse şi lantanidele33; 
 identificarea modalităţilor prin care se poate discrimina între cocentraţiile de fond şi cele 

datorate poluării. 
Fără îmbunătăţirea cunoaşterii referitoare la aceste aspecte deciziile bazate pe evaluarea 
efecteleor ecologice ale contaminării în lunca Dunării au un grad ridicat de risc. 
 

Încheiem subcapitolul cu prezentarea rezultatelor evaluării concentraţiilor în peştii din SDI 
comparativ cu valorile considerate ca admisibile pentru consumul uman, rezultate care ar putea 
avea cel mai mare impact la nivelul factorilor de decizie, pentru că se adresează unor module 
trofodinamice în care îşi au originea o categorie de bunuri interceptate în mod direct şi explicit 
de populaţia umană. 
 

În tabelul 46 este prezentată situaţia depăşirilor limitelor admise în 1999. Se constată depăşiri ale 
concentraţiilor admise la toate metalele şi în toate sectoarele. În jumătate din cazuri (sector 
/metal) depăşirile sunt ca valoare medie, în restul doar ca valori maxime.  
 

Întrucât în sistemul calităţii apelor de suprafaţă, în vigoare, la categoria a II-a de calitate se 
prevede ca domeniu de utilizare “dezvoltarea fondului piscicol şi alimentarea cu apă a 
amenajărilor piscicole”, vom prezenta şi aici şi situaţia calităţii apei. 
 

Concentraţiile de Cd depăşesc în numeroase cazuri limita admisă chiar şi pentru calitatea a III-a 
(3 ppb) în cazul apei de suprafaţă din depresiune îndiguită (G4) şi din ecosistemele din interiorul 
O. Fundu Mare (H3-H6). Concentraţiile celorlalte metale în apă (atât cele din 1996-1997, cât şi 
cele din 1999) sunt sub pragurile de alertă existente la ora actuală. 
 

                                            
31 Este un aspect prioritar, în condiţiile în care în literatură se evidenţiază rolul foarte important al macrofitelor în stocarea metalelor în lacurile 
din lunci (St-Cyr şi colab., 1994) 
32 Semnalăm în acest că porcii lăsaţi liberi consumă o bună parte din moluştele, cu capacitate de bioacumulare mare, rămase pe sol la retragerea 
apei din depresiuni. 
33 Aceaste ultime două aspecte mi-au fost sugerate de Prof. Dr. Ion Brad. Căutând elemente suplimentare în literatură, am constat că studierea 
circuitelor lantanidelor pe plan internaţional este relativ recentă: Wittenbach şi colab, 1995, Maermond şi colab., 2001, Michard şi colab., 2001). 
Doresc să îi mulţumesc şi pe această cale D-lui Prof. Brad pentru ajutorul pe care mi l-a oferit la protocolul determinări în  laborator şi pentru 
faptul că mi-a împărtăşit din experienţa sa de cercetare. 
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Tabelul 46 Raportul dintre concentraţiile în ţesutul muscular al peştilor capturaţi în SDI în 1999 
şi valorile admisibile (medie şi domeniu de variaţie; pe fond gri sunt indicate depăşirile). 
 

 Zn Cu Cd Pb 
Delta Dunării Min 0.486 0.314 0.020 0.359 

 Media 1.463 0.654 0.481 1.261 
 Max 4.169 1.085 1.882 2.939 

Delta 
Interioară 

Min 0.536 0.335 0.020 0.462 

 Media 0.916 0.662 0.031 1.044 
 Max 1.709 1.095 0.069 2.942 

Lunca din 
amonte 

Min 0.524 0.449 0.020 0.276 

 Media 0.906 0.618 0.517 0.971 
 Max 1.709 1.095 3.195 2.942 

Porţile de Fier Min 0.536 0.280 0.020 0.637 
 Media 1.002 0.594 5.188 1.091 
 Max 2.594 1.218 36.374 2.056 

 
3.9 Căi de optimizare a structurii Sistemului Suport de asistare a deciziilor 
3.9.1 Starea actuală a asistării deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice în România 

 
În primul rând, trebuie spus că deoarece Sistemul Dunării Inferioare este un complex de 
ecosisteme regional ale cărui bunuri şi servicii sunt interceptate direct de sisteme socio-
economice locale, judeţene şi naţionale, asistarea luării deciziilor trebuie făcută la toate aceste 
niveluri. Poate fi necesar să fie luate decizii legate de efecte ecotoxicologice atât la nivel 
naţional, cum a fost în cazul poluării datorare conflictului conflictului din Iugoslavia, cât şi la 
nivel local, deoarece toate oraşele riverane, inclusiv cele cu organizaţii economice industriale îşi 
deversează produşii secundari în Dunăre. Analiza organizaţiilor care interceptează direct 
bunurile şi serviciile produse de sistemele ecologice din Insula Mică a Brăilei (IMB) a evidenţiat 
că IMB nu este utilizată în mod direct pentru absorbţia produşilor secundari (Adamescu şi colab., 
2001), dar, după cum au evidenţiat informaţiile prezentate în capitolele anterioare, acest serviciu 
efectuat de IMB este important pentru sistemul socio-economic naţional. 
 
În al doilea rând, s-a evidenţiat deja că evaluarea efectelor ecotoxicologice trebuie făcută în 
contextul evaluării tuturor tipurilor de deterioare relevante pentru sistemul afectat. 
 
În aceste condiţii, am optat pentru o analiză a componentelor sistemului suport de asistare a 
deciziilor într-un cadru mai larg, punctând aspectele care sunt cele mai relevante din punct de 
vedere al managementului capitalui natural pentru absorbţia de produşi secundari, în cadrul 
căruia se iau deciziile cu privire la efectele ecotoxicologice. Structura sistemului suport de 
asistare a deciziilor condiţionează felul cum sunt atinse scopurile asociate gestionării capitalului 
natural, scopurile bine alese nefiind o garanţie pentru un management eficient, atâta vreme cât 
instrumentele şi metodele utilizte pentru atingerea s-a nu sunt adecvate. Demersul ale cărui 
rezultate sunt prezentate mai jos nu epuizează un subiect atât de vast, ci incită şi propune câteva 
puncte de vedere spre dezbatere. 
 
Cine are gândirea formată la şcoala ecologiei sistemice şi parcurge pentru prima dată Legea 
Mediului (137/1995) va fi contrariat. Argumente bazate pe raţionalitate l-au convins cu privire la 
valoarea mai mare a aplicării teoriei sistemice în cercetarea ecologică şi managementul 
capitalului natural, comparativ cu abordarea sectorială, dar este obligat să constate că legea cadru 
pentru protecţia mediului include un amestec de concepte sectoriale şi sistemice. Capitolul II al 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

191

legii, cu titlul promiţător “Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii” se referă în 
secţiunea 1 la protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice, iar în secţiune 3 la protecţia solului şi 
a ecosistemelor terestre. Nu este clar ce model conceptual a fost abordat de fapt, cel în care 
mediul este privit ca suma factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună, floră, om), sau cel în care 
mediul este privit ca ierarhie de sisteme ecologice. Alt exemplu: în art. 54 alin. b se arată că 
persoanele care exploatează resursele subsolului trebuie să refacă terenurile afectate aducându-le 
la parametrii productivi şi ecologici naturali sau la un nou ecosistem funcţional, dar în art. 65 
alin. e se spune că autoritatea centrală pentru protecţia mediului are atribuţia să organizeze 
sistemul naţional de monitorizare integrată de fond şi de impact pentru toţi factorii de mediu. 
 
Până la urmă, îşi va spune cel care studiază Legea Mediului, bine că măcar sunt prezente 
elemente ale limbajului sistemic, după care se va îndrepta către actele normative de detaliu cu 
speranţa că în acestea se vor reflecta în primul rând principiile sistemice şi doar în mică măsură 
cele sectoriale. Dezamăgire. Analiza reglementărilor de detaliu (hotărâri, ordine, STAS-uri, 
conform listei din anexă) evidenţiază o şi mai pregnantă abordare sectorială, sugerând că cei care 
au elaborat proiectele reglementărilor respective folosesc un mod sectorial de concepere a 
mediului şi că influenţa la nivel politic a celor care au adoptat concepţia sistemică este 
deocamdată la nivel de vârf, dar nu şi de bază a piramidei organizaţilor implicate în 
managementul capitalului natural.  
 
Exemplificăm cu Ordinele MAPPM nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a 
activităţilor ecoonomice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător şi 756/1997 pentru 
aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului. În anexa nr. 4 a primului ordin 
(Metodologia de elaborare a studiului de impact asupra mediului) se arată că trebuie prezentat 
impactul asupra apelor, aerului, vegetaţiei şi faunei terestre, solului şi subsolului şi aşezărilor 
umane. În anexa celui de al doilea, capitolul III se referă la poluarea solurilor, capitolul IV la 
poluarea aerului, iar capitolul V la poluarea apelor de suprafaţă şi subterane. Poluarea florei şi 
faunei nu este reglementată. 
 
Această perspectivă sectorială se aplică şi în felul cum sunt concepute valorile admisibile, de 
alertă sau intervenţie. La ipotezele 7 şi 8 am evidenţiat o serie de contradicţii între interpretarea 
concentraţiilor din compartimente biotice şi abiotice strict prin prisma normativelor în vigoare şi 
interpretarea lor ţinând seama de relaţiile dintre compartimente, sau de relaţiile dintre metale în 
cadrul aceluiaşi compartiment. 
 
Cum se explică situaţia prezentată mai sus ? Credem că explicaţia ţine de următoarele aspecte: 

 ponderea mare a forţelor subiective în luarea deciziilor, 
 nivelul scăzut al cunoştinţelor de management ale membrii comunităţii academice; 
 complexul de provincialism al politicienilor români concretizat în acest caz în ideea că 

trebuie să ne aliniem necritic la reglementările d34e mediu adoptate în statele mai dezvoltate 
 
Forţele subiective sunt o componentă inerentă în luarea deciziilor. Între forţele subiective cele 
mai importante în cazul nostru sunt cele datorate intereselor asociate infrastructurii instituţionale 
de a menţine starea actuală a acesteia, stare care, din considerente istorice, reflectă concepţia 
sectorială asupra mediului. Nu vom insista asupra acestui aspect, aceasta neînsemnând că nu va 
trebuie să i se acorde atenţia cuvenită dacă se doreşte creşterea vitezei de răspândire a modelului 
sistemic de gândire. Rezistenţa la schimbare este un fenomen firesc atât în organizaţii, cât şi în 
grupuri de organizaţii interdependente, şi trebuie gestionată cu delicateţe, pentru a minimiza 
costurile restrucuturării. 
 

                                            
34 Această frază a avut o formulare mai prevenitoare în varianta susţinută public a tezei. 
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35Ignoarea ştiinţei managementului atunci când membrii comunităţii academice doresc punerea 
în practică a unor principii ştiinţifice şi absolutizarea propriului sistem de valori (firească naturii 
umane) nu poate duce decât la o foarte redusă eficienţă a transferului cunoaşterii. Ilustrativă în 
acest sens este disputa cu privire la caracterul redundant sau nu al speciilor, aspect deosebit de 
important din punct de vedere managerial (Botnariuc, 1998-1999, pro, Vădineanu, în expuneri şi 
conferinţe academice, contra). Se argumentează (Botnariuc, 1998-1999) că redundanţa 
funcţională (la nivelul funcţiilor energetice şi de ciclare a materiei) este o realitate, şi că trebuie 
recunoscută dacă acceptăm că sistemele ecologice sunt sisteme informaţionale ce funcţionează 
pe principii cibernetice, pentru că redundanţa reprezintă un mecanism de reglaj al stabilităţii. Dar 
faptul redundanţa din punct de vedere a două funcţii reprezintă un mecanism al celei de a treia 
funcţii (informaţionale), înseamnă că speciile respective nu sunt redundante şi din punct de 
vedere informaţional. Este binecunoscut că o reducere a numărului de specii redundante 
energetic şi material diminuează capacitatea de suport a ecosistemului, care exprimă, în fond, 
manifestarea funcţiei informaţionale. Prin urmare nu există specii redundante din perspectiva 
tuturor funcţiilor sistemelor ecologice, sau în sens absolut, nu există specii redudante (de vreme 
ce ele nu sunt redundante din toate punctele de vedere). Ori tocmai acesta este sensul care 
interesează din punct de vedere managerial, pentru că sistemele ecologice ca ansamblu sunt cele 
care generează bunurile şi serviciile interceptate de populaţia umană. 
 
Neaplicarea principiilor de management atunci când membrii comunităţii academice doresc 
punerea în practică a unor principii ştiinţifice şi privilegierea propriului sistem de valori nu poate 
duce decât la o foarte redusă eficienţă a transferului cunoaşterii. A informa factorii de decizie (în 
numele adevărului ca valoare supremă) despre toate subtilităţile bazei de cunoştinţă, şi mai ales 
despre elementele care se află încă în dezbatere în interiorul comunităţii ştiinţifice, sau a utiliza 
în discurs termeni care au semnificaţii cu totul diferite în limbajul comun faţă de cel ştiinţific, 
înseamnă a nu ţine seamă de nevoile unui manager (al cărui unic scop, ca manager, este 
atingerea sopurilor organizaţionale), a-l aglomera cu informaţie pe care nu o poate utiliza direct, 
a cheltui neeficient resursele disponibile pentru transferul cunoaşterii, şi a pune semnul egalităţii 
între activităţile de asistare a deciziilor şi formare a resursei umane. Credem că nu omul idealizat 
prin prisma propriilor noastre valori, ci omul real trebuie să fie ţinta transferului de informaţie, 
ceea ce impune proiectarea forţei persuasive a discursului pornind de la valorile celui căruia i se 
adresează şi proiectarea conţinutului de fond pornind de la scopurile organizaţionale pe care le 
urmăreşte respectivul factor de decizie. 
 
Un exemplu din domeniul ecotoxicologiei ni-l oferă Forbes şi Forbes (1994). Redăm după 
această sursă scenariul simplificat al majorităţii discuţiilor dintre membrii comunităţii academice 
şi partenerii lor din alte tipuri de organizaţii: 

Ecotoxicologul: “Testele de toxicitate acută pe o singură specie sunt simpliste şi nu au legătură cu ce se întâmplă în 
mod real în natură. Aceste teste standard sunt nu numai o pierdere de timp şi complet nerelevante, dar ar putea de 
fapt să facă mai mult rău decât bine dacă vom ajunge să credem că sunt instrumente eficiente pentru protecţia 
mediului, când de fapt nu sunt.” 

Reprezentatul industriei: “Or fi aceste teste poate prea simple, dar ele sunt eficiente din punct de vedere al costului, 
uşor de făcut, metodele sunt bine puse la punct, şi, până la urmă, sunt cerute de guvern. N-avem nici un motiv să 
facem mai mult decât cere legea şi, sincer vorbind, ne-ai arătat prea puţine dovezi că aceste teste nu sunt bune pentru 
protecţia adecvată a mediului”. 

Reprezentantul guvernului: “Domnule ecotoxicolog, ai cumva idee câte chimicale noi trebuie să evaluăm în fiecare an ? 
Nu putem spune industriei să oprească producţia de chimicale şi nu putem aştepta până înţelegem totul ca să 
încercăm să protejăm mediul. Dacă eşti de părere că procedurile actuale sunt greşite, atunci vino cu teste mai bune, 
care, bineînţeles, trebuie să fie simple, ieftine şi rapide”. 

Ecotoxicologul (după o scurtă pauză): “… păi, treaba e foarte complicată, şi sigur că am nevoie de mult mai multe date 
înainte să pot să va dau un răspuns. Dar să ştiţi că testele acelea acute pe o singură specie sunt ultrasimplificate şi nu 
au legătură cu ce se întâmplă în mod real în natură….” 

Reprezentantul guvernului: “Avem nevoie de teste ! Dă-ne teste !” 
 
“Ecotoxicologii” din domeniul privat (industrie şi consultanţă) sunt plătiţi să efectueze teste care 

                                            
35 Acest paragraf nu a fost acceptat în varianta susţin ută public a tezei. 
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vor furniza date pentru evaluările de risc şi decizii manageriale. Având în vedere că obiectivul 
unor astfel de teste este îndeplinirea cerinţelor legislative, accentul va fi pus, în mod firesc, pe 
efectuarea testelor, şi mai puţin pe cât de relevante sunt ele. Există numeroase constrângeri care 
fac să se apeleze la cele mai disponibile metode de testare, chiar dacă datele furnizate de astfel de 
teste sunt inadecvate din multe puncte de vedere, atâta vreme cât ele sunt acceptate la nivel 
guvernamental. Ecotoxicologul propriu-zis, cel care face parte din comunitatea academică, are 
un set diferit de priorităţi. Chiar metoda ştiinţifică, al cărei profesionist este, îl îndeamnă să 
critice modelul acceptat, în vigoare, adesea cu un zel misionar. Numai că această atitudine, care 
în ştiinţă este esenţială pentru progresul cunoaşterii, nu îşi are locul în discuţiile cu factorii de 
decizie, decât pentru a aduce la cunoştinţă lacunele existente şi a obţine fonduri pentru cercetarea 
fundamentală şi aplicată. 
 
Vom face câteva remarci şi cu referire la cea de a treia cauză a situaţiei actuale, alinierea 
necritică la exigenţele externe. HG 17/2001 (cu privire organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apelor şi Protecţiei Mediului, MAPM) arată la art. 2 alin. 28 că în îndeplinirea responsabilităţilor 
generale MAPM va acorda prioritate problemelor identificate ca fiind de importanţă majoră 
pentru procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană. De asemenea, în art. 3 alin. i) se 
spune că MAPM, iniţiază proiecte de standarde şi revizuirea acestora în conformitate cu evoluţia 
lor pe plan internaţional şi cu cerinţele de îmbunătăţire. Numai că situaţia pe plan internaţional, 
deşi mai bună, este departe de a fi o rezultantă a modelului conceptual sistemic. Spre exemplu, o 
analiză exhaustivă a metodelor de evaluare de impact (Petts, 1999) are capitole dedicate evaluării 
impactului asupra aerului, solului, etc, precum şi unul dedicat evaluării impactului ecologic, în 
sensul de impact asupra florei, faunei şi habitatelor. Directiva 92/43 a Comunităţii Europene cu 
referire la conservarea florei, faunei şi habitatelor naturale reflectă acelaşi mod de gândire şi va 
reprezentă de curând cadrul în care se face evaluarea impactului ecologic în România, prin 
adoptarea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi  faunei sălbatice. Cât despre “cerinţele de 
îmbunătăţire” menţionate în articol, practica a demonstrat că este vorba de modificări în funcţie 
de apariţia unor noi tipuri de produşi secundari, a unor noi tipuri de utilizări ale capitalului 
natural (altele decât absorbţia de produşi secundari), sau de eficientizarea economică a structurii 
de reţea actuale, dar toate în acelaşi cadru sectorial. 
 
Alte lucrări de specialitate (Treweek, 1999) analizează doar metoda de evaluare a impactului 
ecologic şi arată că tendinţa, după cum notează şi Vădineanu (1999), este transformarea acesteia 
dintr-o procedură din familia celor utilizate în evaluarea impactului de mediu, într-o procedură 
integratoare, bazată pe adoptarea modelului sistemic de concepere a mediului. 
 
În orice sistem socio-economic există o defazare între activitatea subsistemului generator al 
cunoaşterii şi celelalte componente ale sistemului suport de asistarea a deciziilor (SSAD). 
Transferul cunoaşterii în timp real este încă un deziderat, nu doar pe plan naţional, ci şi 
internaţional. Ca urmare, politica de aliniere la reglementările internaţionale de mediu, fără a se 
face o analiză a tendinţelor din sistemele socio-economice respective, poate să nu fie cea mai 
bună. Ar fi de dorit, la nivel politic, să se acorde un credit mai mare comunităţii academice 
naţionale, care, la rândul ei, ar trebui să se exprime mai eficient. 
 
Starea actuală a procedurilor de evaluare a impactului pe plan internaţional, locul evaluării 
impactului ecologic în starea actuală, şi starea de  perspectivă sunt prezentate în figura 53. 
Nereprezentate, dar demne de semnalat, sunt două aspecte: 

 pe plan internaţional se practică evaluarea impactului cumulativ, rezultat din activitatea mai 
multor organizaţii asupra aceluiaşi sistem ecologic, în timp ce pe plan naţional posibilitatea 
impactului cumulativ este doar criteriu pentru selectarea activităţilor supuse evaluării de 
impact, fără ca evaluarea de impact propriu-zisă să se facă de manieră cumulativă. 

 pe plan internaţional evaluarea de risc, în formele cele mai avansate, a căpătat un caracter 
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mai apropiat de cel sistemic, urmărindu-se transferul poluanţilor toxici de la un factor de 
mediu la altul şi în final la populaţia umană, în timp ce reglementările româneşti presupun 
analiza separată pentru fiecare factor de mediu (Ord. 656/1997), fără a se solicita explicit 
evaluarea efectelor indirecte, rezultate din conexiunile dintre compartimente. 

 
Dintre componentele SSAD vom mai discuta câteva aspecte referitoare la subsistemul de 
generare a datelor şi la sistemele informaţionale specifice. 
 
Dacă până acest moment am încercat să fundamentăm căile de optimizare pe termen lung, în 
continuare ne vom referi la aspecte care trebuie îmbunătăţite indiferent de modelul conceptual 
adoptat. Dincolo de probleme structurale care decurg din chiar modelul conceptual asupra 
mediului adoptat de legea cadru, subsistemul de generare a datelor se confruntă cu o serie de 
probeme specifice. Ele se referă la organizarea programului de obţinere a datelor şi la asigurarea 
calităţii acestora şi le vom subsuma cerinţelor de optimizare pe termen scurt. 
 
În primul rând, compararea concentraţiilor din factorii de mediu cu cele admise, de alertă sau de 
intervenţie nu se face statistic, deoarece se analizează doar probe medii. Ne-am lovit de acestă 
problemă când a fost vorba să evaluăm creşterea concentraţiilor de metale după conflictul din 
Iugoslavia faţă de perioada de referinţă. 
 
În al doilea rând, până de curând s-au practicat puţine programe de comparare interlaboratoare, 
iar la ora actuală doar o parte dintre laboratoarele implicate în sistemul de monitoring participă la 
astfel de programe. De această problemă ne-am lovit când a trebuit să comparăm contaminarea 
cu metale în diferite sectoare ale Sistemului Dunării Inferioare. Programe naţionale de 
intercomparare decurg din obligaţiile care revin MAPM în cadrul Convenţiei pentru Protecţia 
fluviului Dunărea şi în cadrul Programului de Mediu pentru bazinul Dunării (EPDRB), în sensul 
creşterii gradului de comparabilitate şî de încredere al datelor analitice şi al nivelului profesional 
al personalului executant din laboratoarele de analiză din cadrul Reţelei Transnaţionale de 
Monitoring al Calităţii Apelor (TNMN). Pogramul naţional de testare interlaboratoare etapa pe 
1999 (coordonat de laboratorul naţional de referinţă al ICIM şi în care au fost implicate 
laboratoarele unora dintre Inspectoratele de Protecţie a Mediului – agenţii, la vremea aceea) a 
arătat că numărul de rezultate inacceptabile este destul de mare (între 4.76% şi 27.9% în funcţie 
de test; ICIM, 1999b).  
 
În etapa pe 2000 a aceluiaşi program participarea a fost mai largă, incluzând şi laboratoarele 
Companiei Naţionale “Apele Române”, iar rezultatele au fost mai bune ca în 1999. Nu au mai 
existat rezultate inacceptabile, procentul celor foarte bune a crescut până la 88.9 % în cazul 
anumitor teste, iar procentul de rezultate acceptabile nu a depăşit 5.6 % în cazul nici unui test. 
(pe o scără de evaluare f. bune, bune, acceptabile, inacceptabile; detalii cu privire la metoda de 
evaluare se gasesc în ICIM, 2000)  
 
Complementară intercomparării la nivel naţioanal este intercompararea la nivel internaţional, a 
cărei importanţă a fost evidenţiată în contextul evaluării consecinţelor accidentului de la Baia 
Mare, dar ar fi putut deveni deosebit de imporantă şi în cazul evaluării efectelor conflictului din 
Iugoslavia, dacă poluanţii ar fi atins concentraţii deosebit de mari, în măsură să genereze efecte 
acute, diferenţiabile clar de cele datorate poluării de fond şi pe baza cărora să se poate solicita 
despăgubiri la nivel guvernamental. 
 
Adoptarea unui exerciţiu de intercomparare în cadrul “Declaraţiei de la Bucureşti” a fost 
discutată la cea de a Va reuniune a experţilor ţărilor dunărene, Bucureşti, octombrie 1992, în 
urma căruia s-a agreat iniţierea unui astfel de exerciţiu în anul 1993, sub numele de QUALCO 
Danube.  Probleme legate de asigurarea şi controlul analitic de calitate a datelor au fost, de 
asemenea, dezbătute în întâlnirile sub-grupului de Monitoring, Laborator şi Managementul 
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Datelor (MLIM-SG) din cadrul EPDRB. În anul 1996 schema testului de intercalibrare 
QUALCO Danube a fost extinsă la toate Laboratoarele Naţionale de Referinţă din TNMN (11) şi 
alte 18 Laboratoare naţionale implicate în programele de monitoring. Fără a intră în detalii cu 
privire la rezultatele pe anii 1999 şi 2000 (a se vedea ICIM, 2000), menţionăm doar situaţia în 
cazul metalelor. În 1999 rezultatele au fost satisfăcătoare pentru Cd şi Cu în apă, Ni şi Cu în 
sediment, dar nesatisfăcătoare pentru Cr în apă, Pb, Zn, Cd, Cr, Hg şi As în sediment, iar în 2000 
rezultatele au fost bune (cu puţine excepţii) pentru Cd, Cr, Cu, Pb şi Zn în apă, bune şi foarte 
bune pentru Cd, Cu, şi Ni în sediment, probleme rămânănd în cazul Cr, Pb şi Zn în sediment. 
Aplicarea programelor de intercalibrare a avut, după cum se vede, rezultate pozitive. 
 
Nu putem încheia discuţia referitoare la subsistemul de generare a datelor fără a puncta faptul că 
monitoringul de rutină nu este un monitoring integrat al sistemelor ecologice, din aceleaşi motive 
pentru evaluarea de impact nu este una ecologică: efecte în cascadă ca urmare a adoptării 
modelului sectorial în legea cadru pentru protecţia mediului. Dezvoltarea unor programe 
integrate de monitoring, cel puţin în anumite sisteme cheie, cum sunt cel care fac parte din 
Sistemul Dunării Inferioare şi sunt propuse a fi incluse în reţeaua internaţională de cercetare pe 
termen lung (ILTER, Vădineanu şi colab., 2000) ar putea fi o soluţie pentru îmbunătăţirea 
situaţiei până la schimbarea modelului conceptual. Acestea ar putea permite şi o reacţie rapidă şi 
eficientă când se pune problema evaluării efectelor ecotoxicologice ale unor accidente. Este 
semnificativ în acest sens faptul că primele lucrări despre efectele accidentului de la Baia Mare 
publicate în reviste de specialitate (unele chiar cotate ISI) aparţin unor autori străini (Tittizer, 
2000, Soldan şi colab., 2001),  
 
Organizarea în consorţii locale (de tipul celui promovat de ICAS şi ICPA pentru monitorizarea 
ecosistemelor forestire, ICPA, 1998) pare a fi un pas foarte bun pentru a creşte calitatea 
activităţii de monitorizare şi viteza de reacţie. O astfel de abordare este cu atât mai de dorit cu cât 
lucrările publicate arată că fiecare dintre organizaţiile implicate în activităţi relevante pentru 
ecotoxicologia metalelor grele au o activitate intensă (ICPA, 1998, ICAS, 2000, ICIM, INDD, 
IRCM – sursele deja citate, pentru a ne restrânge doar la cele cu care am avut contacte directe), 
şi cu cât fiecare din aceste instituţii sunt implicate în consorţii internaţionale. 



Rezultate şi discuţii 

 

196

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53 Modelul sectorial de concepere a mediului, starea procedurilor de evalare a 
impactului pe plan internaţional (pe fond gri) şi direcţia de perspectivă (pe fond alb: schimbarea 
modelului conceptual şi dezvoltarea procedurii de evaluare integrată a impactului ecologic). 
Săgeţile negre indică factori de comandă antropici (cele groase, poluanţii cu potenţial de 
toxicitate). Cu linii punctate este indicată conexiunea între factorii de mediu luată în considerare 
de evaluarea de risc dezvoltată de agenţia americană de protecţia a mediului (US-EPA). 
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Dintre componentele sistemului informaţional (baza de cunoştinţe şi baza de date), un anumit 
grad de structurare la ora actuală îl au bazele de date. Ceea ce se înţelege prin baze de date este 
însă, din păcate, în multe cazuri departe de ceea ce ar trebui să fie o bază de date pentru asistarea 
deciziilor referitoare la capitalul natural. Atunci când au o formă electronică rareori sunt incluse 
în baze de date cu componentă spaţială. Este de dorit, din acest punct de vedere, alinierea cât mai 
rapidă la standardele externe, conform cărora prelucrarea şi prezentarea spaţială a datelor şi 
cunoştinţelor a devenit o condiţie sine qua non a asistării eficiente a actului de decizie. 
 

Integrarea bazei de date cu cea de cunoştinţe, pentru furnizarea unor soluţii unice în probleme 
simple (deci practic înlocuirea experţilor, cu aşa numitele sisteme expert), pentru elaborarea de 
soluţii alternative la problemele complexe (prin cuplarea datelor cu modele matematice şi 
spaţiale care să permintă generarea de scenarii care vin în ajutorul experţilor, cu aşa numitele 
programe de asistare a deciziilor36), dar şi pentru transferul informaţiilor către utilizatori într-o 
formă cât mai uşor de înţeles de către aceştia, este în fază incipientă pe plan naţional, deşi pe 
plan internaţional ea este o practică din ce în ce mai extinsă (după cum o arată graficele din 
figura 54), inclusiv în ce priveşte evaluarea efectelor poluanţilor toxici (Booty şi colab., 2001).  
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Figura 54 Sus: dinamica menţionării sistemelor expert cuplate cu GIS în literatura de specialitate 
GIS pe probleme de mediu; Jos: dinamica utilizării sistemelor expert şi programelor de asistare a 
deciziilor în managementul capitalului natural (după Rodriguez-Bachiller, 2000). 

                                            
36 Am tradus termenul englezesc “decision support system” prin “program de asistare a deciziilor” pentru a evita orice confuzie cu sistemul suport 
de asistarea a deciziilor pentru managementul codezvoltării SSE-CN. 
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3.9.2 Căi de optimizare 
 
Pe baza elementelor prezentate putem spune că optimizarea luării deciziilor cu privire la efectele 
ecotoxicologice în SDI este strâns corelată cu optimizare sistemului suport de asistarea  
deciziilor naţional. Am identificat unele obiectivele generale în acest sens, şi am particularizat 
pentru  SDI şi efectele ecotoxicologice. 
 
La nivelul subsistemului de generare a cunaşterii 

 dezvoltarea de programe de finanţare pentru cercetare ecologică pe termen lung în 
componentele cheie ale capitalului natural al României, în particular SDI, în cadrul cărora să 
se facă: 

 evaluarea cu grad ridicat de precizie a timpului de retenţie al poluanţilor în lunca şi 
delta Dunării; 

 evaluarea cu precizie a importanţei acestei retenţii în comparaţie cu fluxurile dinspre 
amonte spre aval; 

 evaluarea rolului depunerilor atmosferice ca mecanism de intrarea a metalelor în 
lunca inundabilă; 

 aplicarea tehinicilor GIS pentru identificarea SDI prin modele funcţionale şi 
structurale dinamice; 

 dezvoltarea şi îmbunătăţirea modelării matematice pentru probleme de management 
şi luare a deciziilor, în particular pentru evaluarea timpului de retenţie al polaunţilor, 
al efectelor acestei retenţii asupra unor module trofodinamice cheie, şi al efectelor 
asupra altor servicii furnizate de subsistemele SDI. 

 identificare sistemelor socio-economice care utilează capitalul natural al SDI ca sursă de 
bunuri şi servicii şi inventarierea organizaţiilor implicate în generarea efectelor 
ecotoxicologice în acest complex regional. 

 Evaluarea / explicitarea compatibilităţii ideologiilor politice cu modelul de dezvoltare 
durabilă, pentru a maximaliza şansele de acceptare a modelului sistemic de înţelegere 
a mediului la nivel guvernamental. 

 
La nivelul subsistemului de generare a datelor 

 îmbunătăţirea sistemului actual de monitoring prin i) extinderea numărului de compartimente 
astfel încât să fie incluse şi cele biologice, în special cele asociate peştilor, ii) extinderea 
numărului de parametrii analizaţi astfel încât să fie incluse substanţe chimice pentru care nu 
sunt disponibile date de referinţă şi iii) adaptarea programului de prelevare cel puţin în cazul 
câtorva staţii din fiecare sector al SDI astfel încât să existe date referitoare la mai multe 
unităţi de probă care să permită teste statistice cu privire la diferenţele între valorile medii 
evaluate la diferite momente de timp; 

 întărirea cooperării între institutele implicate în monitoringul şi cercetarea Sistemului Dunării 
Inferioare (MAPPM, 2000), dezvoltarea unei consorţiu pentru proiectarea unui sistem de 
monitoring integrat al SDI şi organizarea de lobby pentru punerea în practică a unui astfel de 
sistem37 

 
La nivelul sistemului informaţional specific (SIS) 

 proiectarea şi dezvoltarea unei structuri formale bazate pe GIS pentru SIS al SDI; 
 dezvoltarea de programe (soft-uri) de asistare a deciziilor dedicate unor grupuri de utilizatori 

cu probleme de acelaşi tip; 
 dezvoltarea, în perspectivă, a unor servicii de consultanţă publice şi private pentru accesarea 

SIS de către utilizatori privaţi. 
 

                                            
37 Argumente suplimentare în acest sens sunt furnizate de Directiva Cadru Ape, care stipulează necesitatea includerii luncii în sistemul de 
monitoring al râurilor. 
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La nivelul procedurilor de analiză economică şi evaluare de impact 
 dezvoltarea / adaptarea metodelor pentru analiza funcţională şi valorică a retenţiei poluanţilor 

cu potenţial de toxicitate la specificul SDI; 
 dezvoltarea unei proceduri integrate de evaluare a deteriorării sistemelor ecologic, care să 

depăşească limitele atuale ale procedurilor de evaluare de risc (pe termen lung).38 
 
La nivelul instrumentelor coercitive 

 alinierea evaluării de risc din reglementările naţionale la standardele internaţionale (pe termen scurt); 
 adoptarea reglementărilor europene referitoare la evaluare de mediu strategică şi aplicare ei la politicile şi 

programele care privesc Sistemul Dunării Inferioare sau părţi ale sale; 
 introducerea obligativităţii comparării statistice a concentraţiilor de poluanţi cu nivelurile limită (pe termen 

scurt); 
 reevaluarea limitelor de admisibilitate, alertă şi intervenţie în funcţie de relaţiile dintre 

compartimentele biotice şi abiotice (pe termen scurt) şi de efecte asupra ofertei de bunuri şi 
servicii a capitalului natural (aşa numitele standarde ecologice) 

 introducerea obligativităţii interpretării corelate a depăşirilor nivelurilor admisibile (pentru 
mai mulţi parametrii într-un compartiment – factor de mediu, şi unul sau mai mulţi 
parametrii în mai multe compartimente – factori de mediu). 

 
La nivelul subsistemului de formare a resursei umane 

 difuzarea modelului sistemic de abordare a mediului.  
 
După cum se poate observa, lista nu este exhaustivă şi pune accentul în primul rând asupra 
direcţiilor direct relevante pentru luarea deciziilor referitoare la efectele ecotoxicologice. În cazul 
altor resurse şi servicii furnizate de SDI va trebui fără îndoială ca acţiuni specifice să fie 
prevăzute în vederea optimizării luării deciziilor în ce le priveşte. Totuşi, multe acţiuni vor fi de 
interes comun, atât la nivelul SDI, cât şi la nivel naţional. Punctul nostru de vedere este că 
acţiunile specifice şi cele cu grad mai mare de generalitate trebuie corelate, ceea ce va perimte 
conexarea managerială a diferitele sectoare (fie că este vorba de sectoare economice asociate 
exploatării diferitelor resurse şi servicii, sau sectoare ale SDI), în vederea producerii unui plan de 
acţiune coerent, şi în acest fel eficient. Setul de direcţii de mai sus (obiective) poate fi văzut ca 
un material pentru o astfel discuţie. 

                                            
38 Tendinţe către elaborarea unei astfel de proceduri sunt prezente în Europa în special la nivelul unor proiecte ale Joint Research Center – 
Environment Institute. 
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4 Concluzii şi recomandări 
 

Prezentăm mai întâi principalele concluziile la care am ajuns în urma derulării programului 
individual doctoral, iar în finalul capitolului câteva recomandări pe care le facem pornind de la 
rezultatele pe care le-am obţinut. 
 
Din punct de vedere al modului de desfăşurare a programului doctoral: 
• Avand în vedere că majoritatea ipotezelor au fost testate satisfăcător (tabelul 47), diferitele 

aspecte putând fi bine evaluate în majoritatea cazurilor (acelaşi tabel), şi că studiul de birou 
pentru optimizarea SSAD a fost concluziv, se poate considera că obiectivele programului 
individual doctoral au fost atinse. 

 
Tabelul 47 Situaţia testării ipotezelor ştiinţifice emise în cadrul programului individual doctoral. 
 

Situaţia testării ipotezelor Ipoteza 
Confirmate 1, 5, (6), (8) 
Infirmate (7) 
Confirmarea sau infirmarea depinde de metal şi 
compartiment 

2, 3, 4 

Există unele argumente pentru confirmare sau 
infirmare, dar cercetări suplimentare sunt 
necesare 

6, 7, 8 

Situaţia evaluării 
diferitelor aspecte ale ipotezelor 

Număr de aspecte Procent din total 

Evaluate satisfăcător 32 88.8 
Există unele argumente care permit o evaluare 
preliminară, dar cercetări suplimentare sunt 
necesare 

2 5.6 

Nu au putut fi evaluate satisfăcător 2 5.6 
Total aspecte evaluate 36 
 
Din punct de vedere al rezultatelor programului doctoral: 
1. Insula Mică a Brăilei joacă un rol semnificativ în circuitele biogeochimice ale metalelor în 

Sistemul Dunării inferioare, datorat în principal intervenţiei prin filtrarea apei de inundaţie. 
• Procentul de metale reţinute în lunca Dunării din fluxul longitudinal a variat între 2.20 % în cazul Cd şi 

20.79 % în cazul Fe. Cu excepţia Cd şi Pb (4.36 % retenţie) s-au reţinut mai mult de 5% din fluxurile 
amonte-aval de metale.  

• În sectorul Insulei Mici a Brăilei (inclusiv zona dintre Dunăre şi dig din estul şi vestul 
ostroavelor) au fost reţinute în 1996 50036.75 t Fe, 895.76 t Mn, 231.63 t Zn, 108.69 t 
Cu, 82.60 t Cr, 74.176 t Pb şi 2.38 t Cd. Faţă de retenţia metalelor în lunca Dunării 
cantităţile reţinute în sectorul Insulei Mici a Brăilei variază între 17. 1 % (cazul Mn) 
şi 21.58 % (cazul Cu), doar în cazul Pb ponderea ajungând la valori substanţial mai 
mari (30%). 

• În cazul O. Fundu Mare pare să existe un export net de Fe, Mn, Zn, Cr şi Cd, dar nu şi de Cu şi Pb.  
• Ponderea exportului antropic a fost întotdeauna mai mică de 5 % din cantitatea de metale reţinută.  
• Este posibil să aibă loc o creştere a eficienţei retenţiei până la o anumită valoare prag a suprafeţei 

complexului, dincolo de care să nu mai aibă loc modificări semnificative în această privinţă. 
• Complexele inundabile studiate au reţinut mai mult de 50% din fluxurile de metale care le-au traversat 

(purtate de apa de inundaţie)  doar în cazul Fe (între 51.12 şi 77.4 %) nu şi în cazul celorlalte metale 
(valori mai mici de 50%, cu o minimă de 6.36 % în cazul Cd la complexul din O. Popa). 

• Retenţia metalelor nu este liniar corelată cu retenţia sedimentului. În sistemele foarte complexe (de ex. 
O. Fundu Mare), deşi ponderea cea mai importantă în retenţia sedimentului o au grindurile, 
depresiunile interioare au ponderea majoră în retenţia metalelor. În complexele mai simple (de ex. 
sectorul din O. Popa) se manifestă o tendinţă de creştere a ponderii depresiunii în retenţia metalelor 
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faţă de cea în retenţia sedimentului, dar nu la fel de marcantă. 
2. Distribuţia metalelor în compartimente abiotice ale ecosistemelor din Insula Mică a Brăilei 

prezintă tipare bine diferenţiate în numeroase cazuri. 
• Există diferenţe semnificative între concentraţiile din solul/sedimentul diferitelor tipuri de ecosisteme 

din lunca Dunării, în special în cazul concentraţiilor totale şi a fracţiilor cu mobilitate redusă. 
• În complexele insulare din luncă variaţia de-a lungul gradientului de hidroconectivitate diferă în 

funcţie de metal, iar dacă ne limităm doar la lacuri, pare să existe tendinţa unor concentraţii minime de 
metale toxice în sedimentul celor din centrul insulei.  

• Concentraţiile de metale în seston nu se modifică după un tipar clar de la debutul inundaţiei până la 
retragerea apei,  dar concentraţiile de Fe, Cr, Cd, Zn şi parţial Mn, Cu şi Pb dizolvate în apa de 
suprafaţă tind să crească pe măsură ce apa de inundaţie staţionează, în special în sistemele complexe 
(cu mlaştini şi lacuri). 

• Îndeosebi Cd, dar şi Pb, Cr, Mn sau Fe prezintă concentraţii medii anuale mai mari în apa subterană ca 
în cea de suprafaţă. Diferenţele între apa subterană şi cea de suprafaţă apar în special în cazul 
ecosistemelor de grind, cele mai mari diferenţe apărând în cazul ecosistemelor de grind cu pădure 
plantată. 

• Concentraţiile de metale în litieră tind să crească pe măsura descompunerii. 
• Cu toate acestea, datorită descompunerii litierei, în majoritatea cazurilor stocul final de metale este mai 

mic decât cel iniţial; există şi ecepţii. 
• Bilanţul fluxurilor cu originea în litiera nou produsă interceptate de detritofagi, sol/sediment şi apa de 

suprafaţă, pe de o parte, şi al fluxurilor de metale adsorbite de litieră pe de altă parte, poate fi negativ 
(în sensul că intră în litieră o cantitate mai mare de metale decât iese). Cele mai multe situaţii s-au 
observat în cazul Pb, urmat de Ni, Fe, Cu, Cd, Cr şi Zn. Mn este singurul metal pentru care nu s-au 
observat bilanţuri negative. Bilanţul fluxurilor care intră şi ies din detritus poate fi şi el negativ în cazul 
Fe, Cu, Ni, Cr, Pb şi Cd. Bilanţul fluxurilor care ies şi intră din detritusul de origine acvatică a fost 
întotdeauna pozitiv (cantitatea ieşită de metale a fost mai mare ca cea intrată). 

• Stocurile de metale din litieră şi detritus la diferite momente de timp sunt semnificativ corelate cu 
cantitatea de detritus, cu excepţia Cd, dacă cumulăm datele caracterizând toate categoriile de 
detritus/litieră, şi cu excepţia Mn şi Cr din detritusul cu origine acvatică, dacă analizăm datele separat 
pentru fiecare categorie de detritus/litieră.  

3. Amplificarea concentraţiilor de metale pe lanţurile trofice din ecosistemele din Insula Mică a 
Brăilei depinde de metal şi lanţul trofic. 

• Acumularea / concentrarea metalelor în plante depinde de specie, metal şi ecosistem în cazul speciilor 
care preiau metalele predominant din sol/sediment; 

• Gasteropodele bentonice concentrează diferenţiat în ţesuturi metalele preluate din sediment/detritus; 
• Populaţiile acvatice concentrează întotdeauna metelele dizolvate preluate din apă; 
• Populaţiile care utilizează sestonul ca sursă de energie concentrează în numeroase cazuri metalele în 

raport cu această sursă (bivalvele concentrează în cochilie Pb şi în corp Mn, Zn, Cd şi uneori Cu, iar 
amfibienii - în stadiul de mormoloci - concentrează Cd şi uneori Mn şi Zn) 

• Populaţiile care utilizează detritusul/litiera ca sursă de energie concentrează adesea metalele în raport 
cu această sursă, acumularea sau concentrarea depinzând de tipul de litieră/detritus, de grupul de 
consumatori şi de ecosistem; 

• Populaţiile care utilizează vegetaţia ca sursă de energie pot concentra metalele în raport cu această 
sursă, acumularea sau concentrarea depinzând de metal şi tipul de vegetaţie din care se preiau metalele; 

• Concentraţiile de metale nu s-au amplificat pe lanţul trofic faună bentonică - peşti – păsări ihtiofage în 
cazul Fe, Mn, Cu, Cr şi Pb, dar s-au amplificat în cazul Zn şi Cd; 

• Concentraţiile de metale s-au amplificat în veriga finală pe lanţurile trofice vegetaţie / detritus – 
nevertebrate terestre fitofage / detritofage – nevertebrate terestre răpitoare – amfibieni (Cd şi Cr, Pb, 
Cu în cazul lanţului cu originea în detritus şi, în cazul lanţului cu originea în plante, Zn). În raport cu 
primul nivel trofic, cel care deschide canalul către sectorul de ciclare, concentraţiilor tuturor metalelor 
s-au amplificat în veriga finală. 

4. Distribuţia metalelor în compartimente biotice ale ecosistemelor din Insula Mică a Brăilei 
prezintă tipare bine diferenţiate în relativ puţine cazuri. 

• Stocurile de metale din vegetaţie sunt mai mari decât cele din litieră / detritus în cazul Fe şi Cr; în 
celelalte cazuri existând numeroase excepţii. 

• Contribuţia diferitelor specii la stocul de metale în modulele trofodinamice asociate vegetaţiei este 
semnificativ corelată cu abundenţa relativă biomasică 

• Concentraţiile de metale în carabide pot diferi între ecosistemele aceluiaşi complex 
(probabil în legătură cu anumite caracteristici hidrogeomorfologice care le limitează 
mobilitatea), iar concentraţiile în complexe diferite pot diferi semnificativ între ele în 
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funcţie de metal şi specia de carabid. 
• Concentraţiile medii în gasteropode bentonice sunt mai mari în ecosistemele din 

luncă decât în Dunăre în cazul unor metale (Zn, Cr şi în special Cd), dar nu şi în cazul 
celorlalte.  

• Concentraţia medie în amfibieni adulţi nu poate fi bine aproximată prin concentraţia 
în ţesutul muscular striat în cazul majorităţii metalelor studiate, cu excepţia Cd şi a 
Pb. 

• În toate cazurile valoarea medie a raportului dintre stocul în cochilii şi stocul în 
corpul gasteropodelor bentonice a fost supraunitară. În ce priveşte valorile minime, 
apar câteva situţii în care stocul în corp a fost mai mare decât cel din cochilii (de până 
la 100 de ori în cazul Zn, 25 ori în cazul Cd şi 2 ori în cazul Pb). 

5. Concentraţiile de metale în compartimentele ecosistemelor din Insula Mică a Brăilei sunt 
corelate cu gradienţii succesionali, dar stocurile de metale într-o măsură mai mică decât 
concentraţiile. 

• Concentraţiile în apă, seston, sol/sediment şi vegetaţie la nivel de complex local sunt corelate cu 
gradienţii succesionali în cazul tuturor metalelor pentru unul, mai multe, sau toate compartimentele 
luate în discuţie. 

• Distribuţia concentraţiilor de metalele pe gradienţii succesionali pe care i-am investigat pare a fi 
controlată atât de factori de comandă alogeni (regimul inundaţiilor şi cascada de parametrii dependenţi 
direct de ele), cât şi de factori de comandă autogeni (structura modulelor trofodinamice asociate 
vegetaţiei şi structura compartimentelor abiotice, ambele sub controlul indirect al regimului 
hidrologic). 

• Mărimea stocurilor în vegetaţie, litieră/detritus şi sol/sediment este nu este atât de clar corelată cu 
gradienţii succesionali. Tendinţele observate în cazul stocurilor reflectă în primul rând unele 
particularităţi ale biocenozelor şi unităţilor hidrogeomorfologice ale ecosistemelor aflate în diferite 
faze succesionale, şi doar în al doilea rând distribuţia concentraţiilor de metale. 

6. Activitatea microorganismelor implicate în denitrificare în ecosistemele din Insula Mică a 
Brăilei pare a fi influenţată de concentraţiile de metale din sol/sediment. 

• Microorganismele implicate în denitrificare la nivelul solului/sedimentului ecosistemelor studiate par a 
fi afecate de metale (Cu şi Zn); în caz că un astfel de efect este prezent, el este variabil, stimulativ la 
localizările spaţiotemporale cu rate de denitrificare joase şi inhibitor la cele cu rate de denitrificare 
mari. 

7. Există unele urmări, dar nu deosebit de importante, ale conflictului din Iugoslavia în Sistemul 
Dunării Inferioare, din punct de vedere al poluării cu metale. 

• Concentraţiile de metale grele au crescut după conflictul din Iugoslavia, în compartimentele abiotice pe 
tronsonul Baziaş – Tulcea şi în peşti pe toate tronsoanele. Totuşi, datorită lipsei unor date de referinţă 
din perioada imediat anterioară conflictului, nu putem fi siguri că această creştere a concentraţiilor este 
datorată conflictului. 

• În luncă (inclusiv Insula Mică a Brăilei) nu s-a constatat o creştere a concentraţiilor care să poată fi 
pusă pe seama conflictului. 

• În lacurile Deltei Dunării şi în Sistemul lagunar Razelm-Sinoie nu s-a constat o creştere a 
concentraţiilor de metale în raport cu starea de referinţă, cu excepţia câtorva lacuri direct conexate cu 
Dunărea. 

• Pe coasta Mării Negre concentraţiile de metale în apă şi sediment au crescut pe termen scurt şi ca medie 
annuală în comparaţie cu perioada de referinţă. 

• Calitatea datelor disponibile (majoritatea provenite din programe de monitorizare, nu de cerecetare) nu 
a permis testarea adecvată a ipotezei că există diferenţe semnificative între concentraţiile de metale în 
sedimentele din zona de coastă a Mării Negre, Delta Dunării şi lunca Dunării, şi ca urmare nu s-au 
putut trage concluzii relevante pentru evaluarea efectelor conflictului folosind schimbări în tiparul de 
distribuţie a metalelor între sectoarele Sistemului Dunării Inferioare. 

• Totuşi, concentraţiile de metale grele în compartimentele abiotice ale Dunării după conflictul din 
Iugoslavia au scăzut dinspre amonte spre aval (nu şi cele din compartimentele biotice). De asemenea, în 
cazul compartimentelor din zona inundabilă s-a înregistrat acelaşi tipar descrescător (în măsură să 
sugereze o sursă de poluare în amonte) în cazul concentraţiile de Cu şi Cd în sedimentul nou depus în 
1999, şi concentraţiile de metale în rădăcinile adventive de salcie. 

8. Concentraţiile de metale în compartimente biotice din ecosistemele din Insula Mică a Brăilei 
sunt dincolo de valorile prag menţionate în literatura de specialitate şi reglementări. 

• Este posibil ca în ecosistemele de grind şi depresiune să manifeste în cazul Fe şi Mn toxicitate asupra 
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vegetaţiei datorită condiţiilor redox specifice şi a prezenţei unui strat alcalin de săruri. Asociat 
excesului de Fe, pare să se manifeste o carenţă de Cu în aceleaşi tipuri de ecosisteme. Cuprul în 
macrofitele submerse şi plutitoare din Insula Mică a Brăilei se află la niveluri de exces/toxicitate în 
raport cu valorile din literatura de specialitate. Complexele de ecosisteme localizate la confluenţa unor 
râuri poluate cu Dunărea par să prezinte un exces de Cu şi Cr în vegetaţia erbacee. 

• În anul 1999 concentraţiile în peştii din au fost mai mari decât valorile considerate ca admisibile pentru 
consumul uman. S-au constată depăşiri ale concentraţiilor admise la toate metalele şi în toate 
sectoarele. 

9. A fost indentificat un pachet de obiective pentru optimizarea luării deciziilor cu privire la 
efectele ecotoxicologice în Sistemul Dunării Inferioare, în cadrul mai larg al optimizării 
luării deciziilor pentru asigurarea codezvoltării sistemelor socio-economice şi a capitalului 
natural naţional. 

 
Recomandăm continuarea cercetării următoarelor aspecte: 
• evaluarea exportului de metale către Dunăre prin intermediul apei subterane; 
• caracterizarea heterogenităţii intrapopulaţionale a concentraţiilor metalelor găsite la 

concentraţii de exces sau deficienţă în plante din lunca Dunării; 
• evaluarea rolului macrofitelor acvatice în mobilizarea metalelor din sediment şi exportul lor 

către Dunăre (atât a rolului direct, prin export de vegetaţie, cât şi a celui indirect, prin 
transferarea metalelor în apa de inundaţie)39; 

• caracterizarea distribuţiei metalelor în animale crescute în lunca Dunării utilizate de 
populaţia umană pentru consum; 

• identificarea modalităţilor prin care se poate discrimina între concentraţiile de fond şi cele 
datorate poluării în lunca Dunării; 

• evaluarea circuitelor biogeochimice ale lantanidele în SDI; 
• evaluarea potenţialului de remobilizare a poluanţilor din zonele înduiguite ale SDI în caz de 

restaurare40; 
• perfecţionarea procedurilor de evaluare economică astfel încât să ţină seamă şi de efectele 

negative ale serviciului de retenţie a poluanţilor în sisteme fluviale41; 
• explicitarea introducerii serviciului de retenţie a poluanţilor în fundamentarea planurilor de 

management al sistemelor fluviale şi subsistemelor sale42; 
• îmbunătăţirea actualei reglementări referitoare la evaluarea riscului43; 
• dezvoltarea de consorţii locale care să faciliteze racordarea la consorţii europene profilate pe 

probleme de ecotoxicologie, pentru a profita de oportunităţile oferite de Programul Cadru 
europene. 

 

                                            
39 S-a aplicat cu succes un proiect pe doi ani, finanţator CNCSIS 2001-2003). 
40 S-a aplicat cu succes un proiect pe doi ani, finanţator CNCSIS. (2002-2004) 
41 S-a aplicat proiectul PECOTOX în consorţiu la competiţia MENER 2001; deoarece proiectul a fost foarte aproape de a fi finanţat, se va 
reaplica la următoarea competiţie dezvoltând dimensiunea aplicativă. 
42 S-a aplicat cu succes un proiect NAS la DGXII (apelul din 15.02 2002) pentru racordare la proiectul RIPFOR. 
43 S-a aplicat cu succes un proiect la competiţia Tuborg-B.EN.A 2002. 
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Epilog 
 

De la încheierea redactării acestei lucrări în România s-au publicat numeroase sinteze de 
specialitate (de exemplu de către dr. R. Lăcătuşu, de către dr. H. Barbu, ca să menţionez doar 
două nume), alte lucrări direct relevante pentru subiectul abordat aici (dr. O. Ciolpan, dr. A. 
Varduca), precum şi un mare număr de articole în reviste de specialitate internaţionale. De ce nu 
mi-am propus îmbunătăţirea lucrării prin aducerea la zi a literaturii de specialitate la care fac 
referire ? Pentru că la ora actuala aş aborda însăşi cercetarea raportată aici în alt fel. Nu ar fi fost 
relevant să perfecţionez şi actualizez analiza critică a cunoaşterii în condiţiile în care cercetare 
raportată n-ar fi putut fi adusă la zi. De altfel acum interesul meu cercetare şi al celor cu care 
colaborez s-a deplasat din lunca Dunării în zona din amonte a bazinului, unde se află sursele de 
poluare cu metale rezultate din activităţile miniere şi procesarea minereului, iar în locul unei 
cercetări cât mai complete a tuturor proceselor ecosistemice adopt mai degrabă strategia 
focalizării pe procesele cele mai semnificative astfel încât cunoaşterea obţinută să nu rămână la 
un stadiu mai mult sau mai puţin descriptiv, ci să poată fi adusă la nivel de modelare matematică 
printr-un portofoliu integrat de modele deterministice şi stochastice44. 
 
Literatura nouă o vom sintetiza într-o lucrare viitoare, care se va baza pe rezultatele  proiectelor 
obţinute în ultimii doi ani împreună cu colegii de echipă atât pe plan intern (PNCDI2 programele 
Idei, Parteneriate şi Capacităţi), proiecte implementate de Consorţiul naţional pentru 
biogeochimia microelementelor (anexa 25), cât şi pe plan extern (programele FP6 şi FP7), 
proiecte implementate de consorţiul condus de Universitatea Friedrich-Schiller din Jena 
(www.umbrella.uni-jena.de). 
 
Pe de altă parte, lucrarea de faţă rămâne încă, din câte ştiu, inedită în peisajul cercetării 
româneşti şi un exemplu de mod holist de abordare a circuitelor biogeochimice într-un complex 
de ecosisteme regional. În acest sens, cred că ea poate fi utilă cercetătorilor şi studenţilor de 
master şi doctorat din domeniu, atât prin punctele ei bune, cât şi prin cele mai puţin reuşite. 
 

                                            
44 Detalii despre acest mod de abordare pot fi găsite în Iordache şi colab. (2009). 
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Anexa 1 Fundamentarea conceptuală 
 
1 Modelul conceptual şi operaţional pentru dezvoltarea cunoaşterii în ecologia sistemică 

 
Fundamentarea unui discurs constă în lista de presupoziţii (premize) şi concepte (termeni), care 
sunt utilizate în derularea lui.  
 
În primul rând dorim să arătăm ce înţeles se acordă unor termeni cum sunt “sistem ecologic”, 
“factor de comandă”, care aparţin bazei de cunoştinţe a ecologiei sistemice (Botnariuc şi 
Vădineanu, 1982, Odum, 1993, Patten şi Jorgensen, 1995, Vădineanu, 1998). Precizarea 
semnificaţiei lor, şi chiar a ecologiei sistemice, este necesară în condiţiile în care o bună parte 
din comunitatea ştiinţifică împărtăşeşte încă opinii ce ţin de etape anterioare ale dezvoltării 
ecologiei ca ştiinţă. 
 
În al doilea rând, pornind de la constatarea că limbajul utilizat în teoria şi metoda ecologiei 
sistemice (Botnariuc şi Vădineanu, 1982, Odum, 1993, Vădineanu, 1998) nu este pe deplin 
explicitat în termenii metodei ştiinţifice, am considerat utilă şi prezentarea semnificaţiei unor 
termeni mai generali cum sunt “obiect real”, “concept”, “sistem”, “proces”, “funcţie”, 
“mecanism”, “fapt”, “fenomen”, “ipoteză”, “model”, “teorie”, care sunt utilizaţi în discursul 
ştiinţific, inclusiv în cel ecologic (Levins şi Lewontin, 1985, Sattler, 1986, Mahner şi Bunge, 
1997, Ruse şi Hull, 1999).  
 
Prezentarea celei de a doua categorii de termeni (termeni ontologici şi epistemologici, Caseta 1) 
este necesară atât pentru mai buna înţelegere a semnificaţiei conceptelor fundamentale din baza 
de cunoştinţe a ecologiei sistemice, cât şi pentru a permite formularea conţinutului propriuzis al 
lucrării în acord explicit nu doar cu analiza sistemică, metoda specifică ecologiei sistemice, ci şi 
cu metoda ştiinţfică în general.  
 
Anexa 1Caseta 1 Termeni şi premize ontologice şi epistemologice (Mahner şi Bunge, 1997). 
 Orice obiect este fie material, fie conceptual. Doar obiectele materiale sunt reale. Obiectele materiale nu au proprietăţi 

conceptuale (de ex. logice sau matematice) iar cele conceptuale nu au proprietăţi substanţiale, materiale (de ex. ideile nu 
evoluează). Totalitatea obiectelor materiale formează lumea (sau universul), care există de sine stătător, independent de 
subiectul cercetător45. 

 Obiectele materiale pot fi cunoscute de subiecţii cercetători, cel puţin parţial46 
 Un obiect material este alcătuit din entitatea ca atare şi toate proprietăţile sale cunoscute şi necunoscute. Proprietăţile pot fi 

intrinseci (independente de alte obiecte materiale) sau relaţionale (posedate datorită relaţiei cu alte obiecte materiale). Nu 
există proprietăţi independente de obiectele materiale. Proprietăţile satisfac legi obiective, ale naturii. 

 Conceptualizarea proprietăţilor se face prin intermediul predicatelor (atributelor). Nu toate predicatele emise de subiectul 
cunoscător reprezintă proprietăţi reale ale obiectelor materiale. Predicatele satisfac legi ale logicii. 

 O proprietate este esenţială dacă obiectul o pierde doar când se transformă într-un obiect de un alt tip. Orice proprietate 
esenţială este corelată legic cu alte proprietăţi esenţiale. Legile sunt relaţii constante între două sau mai multe proprietăţi. 
Conceptualizarea legilor se face prin intermediul propoziţiilor care reprezintă legi. 

 Starea unui obiect material reprezintă totalitatea proprietăţilor pe care acesta le are la un moment dat. La un moment dat 
sunt cunoscute doar unele proprietăţi din starea sistemului. Fiecare proprietate cunoscută poate fi reprezentată ca o funcţie 
(parametru) de stare. Spaţiul abstract care corespunde stărilor posibile ale unui obiect material reprezintă spaţiul de stare. 
Porţiunea din spaţiul de stare care este compatibilă cu legile obiectului material respectiv se numeşte spaţiu nomologic. 

 Un eveniment înseamnă o trecere de la o stare la alta. Schimbarea înseamnă trecerea de la o stare la alta printr-o 
succesiune de evenimente. Orice obiect material se schimbă în timp. Schimbările nu pot avea loc decât respectând legile 
care corelează proprietăţile esenţiale, adică în spaţiul nomologic al obiectului material. 

 Un proces este o succesiune de două sau mai multe evenimente care privesc un singur obiect material şi sunt descrise printr-
o traiectorie în spaţiul său de stare. Procesele nu pot exista în absenţa obiectelor care se schimbă. O succesiune de stări ale 
unui obiect material nu reprezintă un obiect material, dar cunoaşterea succesiunii de stări este necesară pentru înţelegerea 
starii actuale. 

 Schimbarea poate fi cantitativă dacă are loc în cadrul aceluiaşi spaţiu de stare, sau calitativă dacă spaţiul de stare se 
schimbă prin apariţia/dispariţia unor proprietăţi. 

 
 

                                            
45 Acestea reprezintă premizele de bază ale unui realism ontologic şi dualism metodologic. 
46 Această premiză defineşte un realism epistemologic moderat. 
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Anexa 1 Caseta 1 Continuare. 
 
 Sistemele sunt obiecte complexe  formate din alte obiecte între care există legături puternice care le conferă coeziune. Orice 

obiect material este un sistem sau o componentă a unui sistem. Orice sistem, cu excepţia universului, este un subsistem47. 
Sistemele pot fi atât obiecte materiale, cât şi conceptuale (de ex. o bază de cunoştinţe a unei discipline ştiinţifice). 
Subsistemele unui sistem sunt organizate pe niveluri de integrare. 

 Analiza unui sistem (analiza sistemică) presupune cunoaşterea compenentelor sale, a obiectelor externe cu care are relaţii 
directe, a relaţiilor dintre componente (relaţii interne) şi a relaţiilor cu obiectele externe (relaţii externe). Devierile de la 
analiza sistemică reprezintă forme de reducţionism. 

 O proprietate a unui obiect real este emergentă dacă ea nu este avută de componentele sale (proprietate emergentă 
intrinsecă) sau dacă obiectul o are doar ca parte a sistemului care îl integrează (proprietate emergentă relaţională). Existenţa 
proprietăţilor emergente este independentă de cunoaşterea obiectelor materiale. Mecanismele de apariţie a proprietăţilor 
emergente sunt foarte diverse si au în comun doar faptul că generează proprietăţi noi. 

 Orice proces prin care un sistem este format spontan din componentele sale se numeşte auto-asamblare. Procesul de auto-
asamblare este unul de auto-organizare dacă sistemul rezultat este format din subsisteme care nu existau înainte de 
începerea procesului. 

 Funcţionarea (eng. “function”, fr. “fonctionement”) unui sistem se referă la setul de procese care au loc în el. Rolul (eng. 
“role”, fr. “fonction”) unui sistem se referă la felul cum acesta este implicat în funcţionarea sistemului integrator. 

 Un fapt este fie o stare a unui obiect real, fie un eveniment sau proces. Faptele macro se referă la sistemul ca întreg, iar 
faptele micro se referă la părţile sistemului. 

 Fenomenele sunt percepţii ale faptelor. Percepţia faptelor este un câştig datorat evoluţiei, care a emers odată cu apariţia 
primelor organisme capabilă să simtă. Fenomenele sunt reale (relaţii subiect-obiect, fapte semisubiective). }tiinţa trebuie să 
investigheze pe cât posibil faptele obiective şi să explice fenomenele în termenii acestora. 

 O ipoteză este o afirmaţie formulată explicit şi testabilă cu privire la un fapt (o ipoteză confirmată nu este un fapt, ci se 
referă la un fapt). Sistemul format din ipoteze organizate astfel încât să furnizeze o imagine comprehensivă şi coerentă a 
realităţii este o teorie. 

 O ipoteză este fenomenologică dacă tratează sistemul ca pe o “cutie neagră”, neţinând seama de procesele din el, de relaţiile 
sale interne. Ipotezele care sugerează care sunt procesele prin care apare un fenomen se numesc ipoteze mecanismice. 

 Investigaţia ştiinţifică începe cu ipoteze fenomenologice care sunt ulterior înlocuite cu ipoteze mecanismice. Ipotezele cu 
referire la fapte macro sau micro sunt ipoteze fenomenologice, iar cele cu referire la conexiuni între fapte micro şi macro, 
prin care s-ar produce fenomenele respectiv, sunt ipoteze mecanismice. 

 Percepţia selectivă şi direcţionată a unui fapt reprezintă o observaţie. Observaţiile directe sunt influenţate de ipoteza 
avansată cu privire la faptul respectiv. Observaţiile indirecte (mediate de instrumente) sunt dependente de ipoteza emisă şi 
cadrul teoretic în care a fost emisă. 

 Datele reprezintă propoziţii cu privire la starea obiectelor materiale şi evenimentele în care sunt implicate, rezultate în urma 
obervaţiilor. Datele sunt utilizate pentru testarea ipotezelor. 

 Ipoteza de nul este un tip de ipoteză fenomenologică. Ea afirmă că datele care evidenţiază un fenomen sunt datorate 
întâmplării. Formularea ipotezelor de nul este indispensabilă în prima fază a cercetării, când trebuie să respingem ipoteza de 
nul, ceea ce ne va permite să avansăm ipoteze mai substanţiale cu privire la felul în care apare fenomenul respectiv. 

 Înţelegerea ştiinţifică are trei niveluri: descrierea faptelor, subsumarea acestor fapte unor tipare generale şi explicarea 
tiparelor generale. 

 Ipotezele fenomenologice au putere descriptivă şi subsumativă. Ele se pot referi la: existenţa unor proprietăţi sau procese, 
diferenţe între proprietăţile sau procesele unor sisteme de acelaşi tip, corelaţii între proprietăţile unui sistem. Ipotezele 
mecanismice au putere explicativă. 

 Termenul de mecanism se referă la procese de orice tip (fizice, chimice sau biologice, cauzale sau stochastice) utilizate în 
explicare. Explicarea poate fi microreductivă (“top-down”) sau macroreductivă (‘bottom-up”). Explicarea microreductivă 
a unui fapt macro înseamnă deducerea propoziţiilor referitoare la acest fapt din propoziţii care descriu faptele micro din 
componentele sistemului în care are loc faptul macro. Explicarea macroreductivă a unui fapt micro înseamnă deducerea 
propoziţiilor care îl descriu din propoziţii care descriu faptele macro din sistemul ca întreg. 

 Explicaţiile microreductive sunt utilizate pentru a înţelege funcţionarea unui sistem. Explicaţiile macroreductive sunt 
utilizate pentru a înţelege rolul unui sistem. Explicarea care se face în termenii analizei sistemice utilizează atât 
macroreducerea, cât şi microreducerea şi poartă numele de explicare sistemică48. 

 Atât ipotezele cât şi datele pot fi corectate în timp. Prin urmare înţelegerea ştiinţifică este relativă. 
 
 
Elementele de epistemologie prezentate mai sus caracterizează o ştiinţă fundamentală. 
Rezultatele ştiinţei fundamentale pot avea utilitate practică, dar nu sunt obţinute pentru aceasta 
(utilitatea practică nu este întrevăzută pe termen scurt). O ştiinţă aplicată încearcă să dezvolte 
cunoaşterea pe aceleaşi căi, dar cu scopul explicit ca rezultatele să fie aplicate în soluţionarea 
unor probleme practice. Domeniul ştiinţei aplicate este mai restrâns decât cel al ştiinţei 

                                            
47 Aceste afirmaţii definesc sistemismul, conform căruia orice obiect material este asociat cu unul sau mai multe obiecte materiale. Sistemismul 
este o concepţie intermediară între atomism (conform căruia obiectele reale sunt independente) şi holism (conform căruia toate obiectele reale 
sunt dependente unele de altele). 
48 Să observăm că ipoteza mecanismică nu se referă doar la un proces (fapt micro) din componentele unui sistem (dacă ar fi aşa, ar fi o ipoteză 
fenomenologică), ci la relaţia (dintre proces şi proprietăţi macro) utilizată în explicarea microreductivă sau macroreductivă (şi datorită căreia 
procesul este considerat mecanism). 
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fundamentale din care face parte. Ecologia sistemică are atât caracter fundamental cât şi 
aplicativ. Caseta 2 include termenii şi premizele specifice ecologiei sistemice. 
 
Anexa 1 Caseta 2 Termeni şi premize specifice ecologiei sistemice 
 
 “Ecologie sistemică” desemenează faza de maturitate a ecologiei ca ştiinţă, în care mediul este interpretat ca ierarhie de 

sisteme ecologice. Atributul “sistemic”, aparent redundant, vine să precizeze  că ne referim la baza teoretică a aceastei faze, 
şi este necesar deoarece o mare parte din comunitatea experţilor încă se raportează la faze premergătoare.  

 Sistemele ecologice sunt rezultatul interacţiei dintre ierarhia unităţilor hidrogeomorfologice şi a sistemelor biologice şi sunt 
organizate pe cel puţin cinci niveluri (ecosistem, complex local, complex regional, complex macroregional, ecosferă). 

 Termenul de structură a unui sistem ecologic se referă la componentele sale şi la relaţiile interne (relaţiile dintre 
componente). Conexiunile, relaţiile,  dintre sisteme ecologice sau componente ale lor sunt reprezentate de fluxuri de 
materie, energie şi informaţie. Termenul “materie” se referă la obiecte materiale, termenii “energie” şi “informaţie” se referă 
la anumite proprietăţi ale obiectelor materiale. 

 Fluxurile reprezintă grupuri de componente de acelaşi tip care se transferă între sisteme ecologice sau subsisteme ale 
acestora. Fluxurile pot fi biotice sau abiotice, active sau pasive. Fluxurile emise de un sistem ecologic care intră în alt sistem 
ecologic pot reprezenta factori de comandă externi pentru acesta din urmă. Factorii de comandă controlează felul în care 
are loc schimbarea unui sistem ecologic. Componentele unui sistem ecologic pot genera factori de comandă interni. 

 Identificarea unui sistem ecologic presupune stabilirea structurii sistemului, a factorilor de comandă externi receptaţi şi 
emişi de acesta, a sistemelor ecologice emiţătoare de factori de comandă receptaţi şi a sistemelor ecologice receptoare de 
factori de comandă emişi. 

 Funcţiile unui sistem ecologic sunt fluxul de energie, circulaţia materiei şi autoreglarea. Funcţiile unui sistem reprezintă 
funcţionarea sa (în sensul menţionat în caseta 1). 

 O dată ce identificarea sau analiza unui sistem ecologic a fost făcută, cunoştinţele obţinute pot fi extrapolate la alte sisteme 
de acelaşi tip. Precizarea valorilor concrete ale parametrilor într-un sistem ecologic de un tip deja cunoscut poate fi de 
interes aplicativ (managerial). 

 Din punct de vedere al impactului antropic, sistemele ecologice pot fi naturale, seminaturale (antropizate) şi antropice. 
Ecosistemele antropizate şi antropice sunt integrate în structura sistemelor socio-economice49 (SSE-ce). SSE-ce, la rândul 
lor, au fost implicate într-un proces de integrarea regională, macroregională şi globală. Se poate vorbi de o ierarhie a SSE-
ce. Ea este o componentă a ecosferei şi se află în interacţie continuă cu ierarhia sistemelor ecologice naturale şi seminaturale 
(desemnată şi prin termenul de capital natural). 

 Sistemele ecologice antropizate (seminaturale) se integrează atât ierarhiei sistemelor ecologice naturale şi seminaturale, cât 
şi sistemelor socio-economice. Aceleaşi sisteme se pot integra în două sisteme diferite datorită unor fluxuri de energie, 
substanţă şi informaţie diferite: prin fluxuri care corespund bunurilor şi serviciilor sistemele seminaturale (antropizate) se 
integrează în ierarhia sistemelor socio-economice, iar prin oricare alt tip de fluxuri, se integrează în ierarhia sistemelor 
ecologice naturale şi seminaturale. 

 
Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se face prin emiterea şi testarea de ipoteze. Stabilirea setului 
de ipoteze este prima etapă a pregătirii unui program de cercetare.  
 
Avansarea de ipoteze nu depinde doar de logica internă a metodei ştiinţifice, ci este parte a 
activităţii de cercetare în scopul producerii de cunoştinţe pentru optimizarea funcţionării 
sistemului socio-economic. Această situaţie există indiferent dacă se urmăreşte în mod explicit 
ca rezultatele cercetării să fie utilizate în luarea şi implementarea deciziilor (cercetare aplicativă), 
sau nu (cercetare fundamentală). 
 
Ipotezele vor fi emise doar în măsura în care se întrevede posibilitatea testării lor în cadrul unor 
programe de cercetare, iar programele de cercetare (ca orice alte planuri de management) nu pot 
fi derulate în absenţa unor resurse de diferite tipuri. 
 
Se poate spune că în etapa actuală de dezvoltare a ştiinţei emiterea de ipoteze nu mai este o 
activitate strict individuală, ci simultan individuală şi de grup, întrucât complexitatea cercetării 
ştiinţifice presupune existenţa unor echipe 
 
Factorii care influenţează felul cum sunt formulate ipotezele într-o echipă de cercetare sunt 
următorii: 

                                            
49 Fiecare sistem socio-economic este echivalent cu un complex regional sau macroregional de ecosisteme urbane, rurale, complexe industriale, 
sisteme tehnice de conversie a potenţialului resurselor energetice în energie utilizabilă şi antropizate (cultivate) interconectate prin sisteme de 
transport şi comunicaţii şi care s-au diferenţiat prin aplicarea pe termen lung a unor politici şi strategii de transformare, subordonare şi control sau 
de înlocuire a ecossitemelor naturale şi seminaturale (Vădineanu, 1998). 
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1 Lacunele identificate în baza de cunoştinţe 
 1.1 Resursele disponibile pentru identificarea corectă a lacunelor 
  1.1.1 Resursa umană 

1.1.2 Resursa informaţională 
1.2 Etapa de dezvoltare a ştiinţei 

2 Existenţa resurselor interne necesare testării ipotezelor 
 2.1 Resursa materială (laboratoare cu dotare de bază, echipamente majore) 

2.2 Resursa umană 
3 Existenţa resurselor externe necesare testării ipotezelor. Oportunităţile de finanţare a 
programelor de cercetare 

3.1 Problemele a căror finanţare este considerată prioritară la nivelul 
organizaţiilor finanţatoare (majoritatea publice) 
3.2 Existenţa unui nivel de finanţare în acord cu problemele care trebuie rezolvate 

 
Dimensiunea subiectivă, individuală, a emiterii ipotezelor (setul de motivaţii psiho-sociale care 
pot influenţa formularea ipotezelor şi rolul intuiţiei) este esenţială şi luată în considerare prin 
intermediul conceptului de resursă umană. Între diferiţii factori implicaţi exista relaţii, pe care, 
însă, nu este cazul să le dezvoltăm aici. 
 
Abordarea sistemică consideră că înţelegerea faptelor de nivel ecosistemic şi al complexelor este 
condiţionată de, dar nu se reduce la, cunoaşterea faptelor interne sistemului investigat. La rândul 
ei, semnificaţia profundă a faptelor interne nu poate fi înţeleasă fără cunoaşterea rolului lor în 
funcţionarea sistemului integrator. Ipotezele referitoare la funcţionarea mediului vor reflecta 
structura ierarhică a sa. 
 
Am văzut în capitolul anterior că două tipuri de ipoteze (fenomenologice şi mecanismice) sunt 
necesare pentru înţelegerea unui sistem. Ipotezele fenomenologice evidenţiază fenomene care 
pot fi explicate doar prin intermediul unui pachet de ipoteze mecanismice. În situaţia în care 
sistemul are mai multe niveluri de integrare în structura sa, poate fi necesar ca mecanismele să 
fie elucidate la toate nivelurile de integrare. 
 
În ce priveşte caracterul “macro” şi “micro” al ipotezelor unui program de cercetare, acesta este 
într-o anumită măsură relativ, în sensul că ipoteze care sunt “macro” pentru un program de 
cercetare care îşi propune investigarea unui ecosistem sau complex local, pot fi micro pentru un 
program care adresează sisteme regionale sau macroregionale. Situaţia poate să apară şi în cazul 
aceluiaşi program de cercetare. Dacă, spre exemplu, se doreşte investigarea unor fenomene 
specifice unui complex local de ecosisteme, ipotezele macro se vor referi la complexul local, iar 
ipotezele micro la ecosisteme din structura; dar pentru înţelegerea fenomenelor de nivel 
ecosistemic va fi necesar încă un set de ipoteze referitoare la componentele de biotop şi 
biocenoză ale ecosistemelor.  
 
În formularea ipotezelor referitoare la un anumit nivel ierarhic sunt utilizate concepte specifice 
nivelului ierarhic respectiv. În literatura ecologică pot fi identificate două situaţii în ce priveşte 
ipotezele referitoare la componentele unui ecosistem. În prima din ele existenţa fenomenelor la 
care se referă ipoezele şi legităţile după care au loc acestea nu sunt cunoscute. Astfel de ipoteze 
sunt avansate: 
 ulterior etapei identificării sistemului, când ele se referă la relaţiile cauză-efect necesare 

înţelegerii unor procese “macro” (în acest caz ele reprezintă ipoteze mecanismice). Ca în 
cazul oricărei ipoteze mecanismice, ea poate fi precedată de ipoteze fenomenologice 
referitoare la componenta respectivă, dacă existenţa sau proprietăţi ale acesteia nu sunt deja 
cunoscute 

 în cadrul unei abordări reducţioniste, când ipotezele se referă la componente şi procese 
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studiate în sine (ca şi cum ar fi independente de obiectul real în care au loc). În acest caz 
cadrul conceptual va fi cel al unei discipline ecologice sau înrudite aflată într-o etapă de 
dezvoltare premergătoare celei sistemice, iar distincţia “macro” – “micro” nu este operantă. 

 
Am ţinut să evidenţiem şi posibilitatea emiterii ipotezelor într-un cadru conceptual reducţionist 
deorece o bună parte din baza de cunoştinţe a ecologiei a fost obţinută printr-un astfel de demers. 
Această bază poate fi utilizată în emiterea de ipoteze specifice etapei sistemice a ecologiei printr-
o analiză critică (interpretare prin prisma modelului conceptual al ecologiei sistemice). 
 
În a doua situaţie, legităţile după care au loc fenomenele interne la care ele se referă sunt deja 
cunoscute şi se pune doar problema evaluării50 unor proprietăţi sau procese în componentele51 
din sistemul particular care este investigat. Evaluarea poate fi făcută utilizând ipoteze care se 
referă la aspecte cantitative (diferenţe spaţiale, temporale, sau faţă de anumite valori de interes 
deosebit). Aceste ipoteze (micro) sunt fenomenologice. Un astfel de demers este specific 
cercetării aplicative, interesată în caracterizarea unor fenomene sau compartimente (deja 
cunoscute) în diferite (tipuri de) sisteme ecologice pentru a înţelege particularităţile lor, ale 
funcţionării sistemului în ansamblu (dacă abordarea e sistemică) şi a furniza informaţii necesare 
managementului. 
 
Scopul şi obiectivele programului de cercetare sunt reformulări din punct de vedere managerial 
ale ipotezelor avansate, iar activităţile specifice prevăzute în programul de cercetare reflectă 
metodele de testare a ipotezelor pentru care s-a optat. Dacă progamul de cercetare are o structură 
mixtă, fiind dedicat atât dezvoltării cunoşterii, cât şi dezvoltării de instrumente pentru asistarea 
deciziilor, obiectivele se vor referi atât la ipotezele ştiinţifice, cât şi la dezvoltarea instrumentelor 
respective, sau chiar, dacă este cazul, asitarea unor anumite decizii. 

 
Proiectele de cercetare sunt planurile de management operaţionale pentru dezvoltarea cunoaşterii 
ştiinţifice. Metoda ştiinţifică se reflectă în structura lor la nivelul stabilirii ipotezelor şi a 
protocoalelor de lucru pentru testarea ipotezelor (metode în sens restrâns), iar metoda 
managerială se regăseşte la nivelul scopului, obiectivelor şi a felului cum activităţile din 
protocoalele de lucru sunt astfel organizate încât obiectivele să fie atinse în limitele resurselor 
existente şi solicitate. 

                                            
50 Aici termenul de evaluare are sensul de descriere cantitativă. 
51 Compartiment este utilzat cu sensul de componentă. 
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2 Modelul conceptual şi operaţional pentru elaborarea unui plan de management al capitalului 
natural (PMCN)52 
2.1 Semnificaţia termenului “plan de management al capitalului natural” 
 
Planurile de management reprezintă intrumente folosite pentru atingerea scopurilor 
organizaţionale. Proiectarea şi implementarea lor adecvată condiţionează buna funcţionare a 
organizaţiilor. Elaborarea planurilor de management (cunoscută şi sub numele de planificare) 
este o componentă esenţială a activităţii de management53. Dar, ca şi activităţile de management, 
planificarea diferă substanţial în funcţie de tipul de organizaţie54. Prin urmare este necesar a avea 
o imagine clară a tipurilor de organizaţii implicate în managementul capitalului natural, pentru a 
cunoaşte o serie de exigenţe dependente de utilizator pe care PMCN trebuie să le îndeplinească. 
Rostul analizei de mai jos este tocmai de a oferi această imagine. Din punct de vedere al 
ecologiei sistemice, organizatiile sunt subsisteme ale SSE-ce care au o componenta biologica 
formata din capital uman, o componenta abiotica formata din diferite tipuri de capital neuman, si 
care au rolul sa intermedieze si sa maximalizeze fluxurile de energie, materie si de informatie in 
forma bruta provenind din capitalul natural (bunuri si servicii), directionandu-le direct si 
transformate in bunuri si servicii create catre consumatorul lor in sens ecologic, populatia umana, 
cohorte ale ei, metapopulatii sau specia in ansamblu (Negrei, coord., 2000). La nivelul 
organizaţiilor se desfăşoară mecanismele prin care cele doua ierarhii (de sisteme biologice si de 
sisteme abiotice – figura 1) interacţioneaza în cadrul ierarhiei sistemelor socio-economice. 

                                            
52 Capitolul preia textul din capitolul omonim (1.2) .elaborat pentru raportul anual  2001 al proiectului REDI (Reţeua Ecologică a Dunării 
Inferioare, coordonator Sergiu Cristofor)., 
53 Managementul este procesul de dezvoltare şi menţinere a unui climat de lucru  în care oamenii îndeplinesc scopuri organizaţionale şi 
personale în mod eficient şi eficace (Albanese, 1988). Climatul de lucru se defineşte ca fiind un set de resurse umane şi neumane aflate în 
interacţie. Resursele umane includ comportamente, abilităţi, atitudini, motivaţii, scopuri personale, activităţi desfăşurate de indivizii umani în 
vederea atingerii sopurilor. Resursele neumane includ echipamente, materiale, bani, facilităţi, procese tehnice şi informaţii, şi în cazul anumitor 
organizaţii, sisteme ecologice naturale, seminaturale, sau antropizate. Scopul se defineşte ca acel rezultat dorit şi către care comportamentul este 
direcţionat. Managementul se ocupă de îndeplinirea scopurilor organizaţiilor. O organizaţie nu îşi poate atinge scopurile timp îndelungat (scopuri 
cum ar fi profitabilitate, dezvoltare). dacă membrii ei nu îşi ating scopurile personale (cum ar fi beneficii financiare, satisfacţii profesionale). De 
asemenea, membrii unei organizaţii nu pot continua să îşi îndeplinească scopurile personale decât dacă organizaţia supravieţuieşte, se dezvoltă şi 
continuă să îşi îndeplinească rolul în sistemul care o integrează. Eficienţa are în vedere obţinerea unor rezultate maxime (cantitate de bunuri 
sau/şi servicii) pornind de la o cantitate dată de resurse în cadrul unei organizaţii avută la dispoziţie. Eficacitatea managerială este, spre deosebire 
de eficienţă, măsurată atât prin gradul în care scopurile sunt îndeplinite, cât şi prin gradul de adecvare a scopurilor care sunt urmărite. Eficacitatea 
are în vedere nu doar îndeplinirea scopurilor, ci şi selectarea lor, şi condiţionează durabilitatea organizaţiei. Organizaţia este, din punct de vedere 
managerial, un sistem socio-tehnic construit în mod deliberat ca să faciliteze activitatea oamenilor care au interese comune şi vor să le atingă. 
Organizaţia se mai poate defini ca două sau mai multe persoane aflate în interacţie reciprocă şi cu resursele neumane ca să îndeplinească scopuri. 
Managerii, managementul şi organizaţiile sunt inseparabile. 
54 Organizaţiile sunt sisteme deschise ca urmare a schimburilor care au loc sub forma fluxurilor de materie, energie şi informaţie, iar 
funcţionarea lor depinde de factori de comandă. Factorii de comandă sunt acei factori care au un efect direct/indirect asupra scopurilor urmărite şi 
pot fi de două tipuri: externi şi interni. Atât cei externi cât şi cei interni condiţionează existenţa pe termen lung a unei organizaţii. Relaţia care se 
stabileşte între factorii de comandă externi şi cei interni este fundamentală în procesul de luare a deciziilor. 
Factorii de comandă externi ai unei organizaţii sunt: 
• Factori economici - afectează orice tip de organizaţie 
• Factori asociaţi capitalului natural de care depinde funcţionarea organizaţiei 
• Factori sociali/ culturali - diferenţe culturale/sociale, cunoaşterea  
• Factori legislativi/politici -referitori mai ales la stabilitatea politică; schimbarea puterii politice poate duce la modificarea legislaţiei, a 

strategiei privind dezvoltarea economică cu repercursiuni asupra stabilităţii şi eficienţei unei organizaţii  
În funcţie de dinamismul lor, factorii de comandă externi pot să inducă decizii/acţiuni reactive (factorii de comandă externi influenţează 
dominant eficienţa organizaţiei) şi proactive (factorii de comandă externi şi activitatea organizaţiei se influenţează reciproc). Evaluarea factorilor 
externi poate fi dificilă pentru organizaţiile de mărime mică, care nu dispun de mijloace sofisticate pentru a realiza aceasta, dar este absolut 
necesară dacă se doreşte la nivel naţional adoptarea unor strategii proactive, cum este şi cea de implementare a modelului de dezvoltare durabilă. 
Factorii de comandă interni ai unei organizaţii sunt: 
• Resursa financiară  de care dispune o organizaţie; condiţionează gradul de dezvoltare al acesteia şi scopurile care odată stabilite pot fi atinse 
• Resursa umană - caracterizată prin capacitatea, abilitatea, entuziasmul, valorile morale şi etice individuale ale membrilor organizaţiei, 

reprezintă cea mai importantă resursă a unei organizaţii, fiind esenţială în utilizarea celorlalte tipuri de resurse. Este foarte importantă 
structura resursei umane a unei organizaţii privită ca un ansamblu relativ stabil de indivizi şi relaţiile care se stabilesc între aceştia, cu alte 
cuvinte ca ierarhie a puterilor. Structura resursei umane se reflectă în eficienţa organizaţiei, evidenţiată mai ales de impactul pe care îl au 
deciziile luate. 

• Resurse asociate capitalului fizic şi informaţiilor. 
• Resursa naturală - în situaţia când sisteme ecologice antropizate fac parte din structura organizaţiilor. 
Evaluarea factorilor de comandă interni este parte din şi condiţionează stabilirea anumitor scopuri organizaţionale. În managementul unei 
organizaţii trebuie să se ţină cont de ambele tipuri de factori de comandă. Nu este suficient să se acţioneze numai asupra celor din interiorul 
organizaţiei pentru a se asigura eficienţa acesteia, mai ales având în vedere că avem de-a face cu o creştere a complexităţii şi dinamicii 
influenţelor care provin din exteriorul organizaţiei, ceea ce face necesară o revizuire, atunci când este cazul, a relaţiei factor de comandă extern - 
organizaţie. De altfel, tipul de activitate al unei organizaţii este puternic influenţat de contextul în care se află (situaţia economică, politică, gradul 
de pregătire al indivizilor din interiorul sau din afara organizaţiei etc.). Fiecare organizaţie are o anumită capacitate de suport faţă de acţiunea 
factorilor de comandă, limitata şi de dificultatea prezicerii modificărilor care pot să apară în ce îi priveşte. 
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Întreaga productie de bunuri şi servicii dintr-un sistem socio-economic are loc în interiorul 
organizaţiilor. 

 
Anexa 1 Figura 1 Reprezentare schematica a ierarhiilor organizatorice a unitatilor 
hidrogeomorfologice (UHGM, de la unitatea elementara la toposfera), sistemelor biologice (de la 
nivel individual la biosfera) si ecologice. Sunt evidentiate cele doua componente ale ierarhiei 
sistemelor ecologice: capitalul natural si ierarhia sistemelor socio-economice (SSE), precum si 
partile lor comune (sistemele ecologice antropizate/seminaturale). Sagetile arata caile de 
integrare a sistemelor. Este indicata situarea capitalului creat (relevanta atat pentru planul 
ierarhiei UHGM cat si pentru cel al ierarhiei sistemelor biologice) si pozitia organizatiilor in 
raport cu ierahiile biotice si abiotice din structura SSE. 
 
Nivelurile ierarhice ale capitalului natural (de la ecosistem pana la ecosfera) furnizeaza bunuri si 
servicii specifice55, care nu sunt furnizate de subsisteme ale lor. Aceste servicii sunt relevante 
pentru sisteme socio-economice situate pe niveluri ierarhice similare (figura 2a). Mai multe 
sisteme socio-economice pot beneficia simultan de oferta de servicii a unui anumit sistem 
ecologic, deoarece nu exista o suprapunere spatiala completă a suprafeţelor ocupate de sistemele 

                                            
55 Transferul de bunuri de la capitalul natural către SSE-ce şi între module funcţionale (MF) ale SSE-ce (prin organizatiile componente) 
reprezintă un transfer de componente structurale (de resurse). Semnificatia transferului de bunuri este atat materiala, cat si energetica si 
informationala. Furnizarea de servicii, în schimb, este perceputa ca utila nu in sens energetic sau material, ci doar informational (la nivelul 
functiei de autoreglare), prin prisma mentinerii in anumite domenii de valori a unor factori de comanda ai organizatiilor, MF sau sistemelor socio-
economice. În anumite situatii exercitarea serviciilor are si un suport material (de exemplu, sub forma unui flux intre sistemele socio-economice, 
sau componente ale lor, si sistemele ecologice naturale, asa cum este cazul utilizarii sistemelor ecologice naturale pentru absorbtia produsilor 
secundari. Sa remarcăm însă că produsii secundari nu mai sunt considerati bunuri, cel putin de catre sistemul emitator al fluxului, si că esenţa 
acestui serviciu constă in metinerea unui factor de comanda intern (cantitatea de produsi secundari din sistemul emitator) în limitele domeniului 
de stabilitate. Dincolo de aceste asemanari cu transferul de energie, materie si informatie ce are loc în sistemele ecologice naturale intre modulele 
trofo-dinamice, sa remarcam ca notiunile de bun si serviciu sunt puternic afectate de componenta culturala. Transferul de bunuri si servicii va 
depinde nu doar de semnificatia materiala, energetică şi informaţională a acestora, ci şi de valoarea care li se acorda de catre 
organizatiile/sistemele socio-economice emitente si receptoare, cu alte cuvinte de o semnificatie informationala care nu este prezenta decat in 
cazul populatiei umane, si care se adauga semnificatiei informationale naturale a fluxurilor respective. Prin urmare, pentru a intelege functionarea 
sistemelor socio-ecoonmice si a identifica mecanismele de control al lor este esential sa fie intelese si legitatile ce descriu dinamica sistemului de 
valori al organizatiilor din care fac parte indivizii umani. 
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ecologice naturale furnizoare de bunuri/servicii, de ex. ecoregiuni, si a limitelor care circumscriu 
reteaua sistemelor socio-economice (figura 2b). 
 
Interceptarea bunurilor şi unora dintre serviciile emise de capitalul natural se face de catre 
organizatii specializate, iar în cazul serviciilor publice, de catre sistemul socio-economic in 
ansamblu (figura 2c). In primul caz este vorba de organizatii economice propriu-zise (care 
intercepteaza bunuri si servicii furnizate de capitalul natural in vederea procesarii lor pentru 
producerea de bunuri si servicii transformate, beneficiind şi de serviciul de absorbtie a produsilor 
secundari). În al doilea caz este vorba de organizatii din sectorul public care au în misiune 
gestionarea serviciile publice ale capitalului natural (relevante pentru sistemul socio-economic ca 
întreg, prin faptul că este relevant pentru toţi indivizii), asigurându-se că nu a fost depăşită 
capacitatea de suport a sistemelor producătoare în urma activităţii organizaţiilor economice. 
Îndeplinirea acestei misiuni constituie unul dintre serviciile pe care organizaţiile publice de acest 
gen trebuie să le furnizeze finanţatorilor (reprezentaţi de indivizi umani şi organizaţiile pe care ei 
le-au construit în sectorul privat). 

 
Anexa 1 Figura 2 A. Interceptarea bunurilor/serviciilor produse de capitalul natural de către 
sisteme socio-economice de nivele ierarhice diferite (sageti duble = fluxuri corespunzand 
serviciilor, sageata tripla = fluxuri corespunzand bunurilor si serviciilor); B. Suprapunerea 
partiala dintre sistemele ecologice naturale furnizoare de bunuri/servicii, de ex. ecoregiuni, si 
reteaua sistemelor socio-economice (linii continui = limita de ecoregiune, linii punctate = limita 
de SSE); C.  Interceptarea bunurilor emise de capitalul natural se face de catre organizatii 
specializate, grupate in module functionale dinamice, iar in cazul serviciilor publice, de catre 
sistemul socio-economic in ansamblu (patrate mici albe = compartimente abiotice si module 
trofodinamice, patrate mici negre = module functionale dinamice; sageti simple = fluxuri de 
materie si energie, inclusiv bunuri); D. Relatia dintre CN si  bunurile si serviciile percepute si 
nepercepute (CN = capital natural, B = bunuri, S = servicii, (n)p = (ne)perceput). 
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Identificarea sistemelor socio-economice (ca sisteme ecologice) presupune caracterizarea felului 
cum organizaţiile se grupează în module funcţionale (MF). MF formate din organizaţii 
economice sunt caracterizate de o diversitate internă relativ ridicată, ceea ce crează condiţii 
pentru competiţie în condiţiile pieţei. Aceste MF sunt caracteristice SSE-ce locale şi pot avea 
semnificaţie le niveluri ierarhice mai mari datorită fluxurilor foarte intense dintre SSE-ce 
corespunzând transferului de bunuri şi servicii. O altă categorie de MF sunt formate din 
organizatii care sunt caracteristice doar sistemelor socio-economice regionale sau 
macroregionale şi reprezintă proprietaţi emergente structurale ale acestora. La ora actuală MF 
emergente la nivel regional şi macroregional sunt dominate în SSE românesc de câte o singură 
organizaţie, cu caracter public (structurile administrative de nivel national si din teritoriu). 
Aceste organizaţii au rol cheie în funcţionarea sistemului socio-economic de la nivelul ierarhic 
respectiv, nefiind supuse legilor pieţei (ca, de altfel, şi organizaţiile administrative din sistemele 
socio-economice locale). O anumită competiţie faţă de oferta lor de servicii (pe categorii de 
servicii, între care şi cele asociate gestionării capitalului natural) s-a dezvoltat în domeniul privat 
la nivelul organizaţiilor neguvernamentale. 
 
Productivitatea crescută de bunuri si servicii produse şi absorbite de la capitalul natural ca 
rezultat al MF emergente si al schimburilor de bunuri şi servicii dintre sistemele socio-
economice locale (schimburi mediate de organizatiile componente) este proprietatea emergenta 
funcţională a SSE-ce regionale, macroregionale si global. Maximalizarea ofertei de bunuri si 
servicii interceptate  de la capitalul natural are o dubla semnificatie. Pe de o parte este vorba de 
tendinta de maximalizare a ofertei percepute de bunuri si servicii, pe de alta parte este vorba de 
largirea gamei de bunuri si servicii percepute (se poate vorbi de tendinta de maximalizare a 
capitalului natural perceput; figura 2d). În etapa istorica actuala s-a finalizat extinderea spatiala 
si pe niveluri ierarhice a capitalului natural perceput, dar are loc o extindere continua a gamei de 
bunuri si servicii percepute. Managementul capitalului natural la un moment dat are drept scop 
maximalizarea ofertei percepute de factorii de decizie, ceea ce adesea duce la reducerea ofertei 
de servicii nepercepute de decidenţi, ceea ce, prin retroconexiune, determină ajustarea practicilor 
manageriale cu privire la capitalul natural (Vădineanu şi colab., 2000; a se vedea şi capitolul de 
rezultate pentru cazul particular al SDI). 
 
În continuare vom evidenţia locul managementului capitalului natural (ca tip particular de 
management) în organizaţii. 
 
Managementul relaţiei cu capitalul natural se desfaşoară în cadrul unor arii funcţionale56 special 
diferenţiate (cum este cazul multor organizaţii economice în Europa de vest în care se practică 
aşa numitul ecomanagement), sau intră în responsabilitatea managerului general. Orice 
organizaţie economică trebuie să evalueze în mod obiectiv performanţa actuală în ceea ce 
priveste impactul activităţii ei asupra capitalului natural, sa-şi fixeze un set de obiective şi 
prioritati pentru imbunătăţirea acestei performanţe şi să definească o serie de planuri de acţiune 
in scopul atingerii obiectivelor fixate57. Situaţia este diferită în cazul organizaţiilor publice 
responsabile de relatia sistemelor socio-economice în ansamblu cu capitalul natural. 
Responsabilitatea lor este dublă: pe de o parte trebuie să dezvolte şi să implementeze politici prin 
care organizatiile economice să fie determinate sa adopte un management durabil faţă de 
resursele pe care le absorb din capitalul natural şi le utilizează în procesul de producţie, pe de 
alta parte să dezvolte şi să implementeze politici prin care organizaţiile din diferitele module 
funcţionale ale sistemului socio-economic să fie determinate să adopte un management al relaţiei 
cu capitalul natural care să nu ducă la reducere ofertei de servicii relevante direct la nivel de 

                                            
56 Ariile funcţionale reprezintă compartimente din structura organizaţiei care îndeplinesc anumite funcţii. Pentru o organizaţie economică, de 
exemplu, principalele arii funcţionale sunt producţie, finanţe, contabilitate, vânzări, marketing şi dezvoltare. 
57 Uniunea Europeană şi organizaţia ISO (federaţia asociaţiilor de standardizare) încurajează aplicarea unui sistem de management de mediu 
unitar. ISO 14001 include o serie de standarde de management de mediu şi a fost elaborat având ca principal obiectiv aplicabilitatea sa la nivel 
global. 
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sistem socio-economic (local, regional sau global; a se vedea figura 2a), aşa numitele servicii 
publice naturale. 
 
Planurile de management direct relevante pentru managementul relaţiei cu capitalul (care este un 
management funcţioanal) sunt planuri tactice (la nivelul ariei funcţionale în ansamblu) şi planuri 
operaţionale58  (la nivelul unor activităţi specifice desfăşurată în aria funcţională). Planurile 
operaţionale pot avea aplicabilitate pe o durată nedeterminată de timp (de ex. politici, metode şi 
proceduri), sau pot fi de unică folosinţă (de ex. programe şi proiecte). 
 
Diversitatea ariilor funcţionale de management al conexiunii cu capitalul natural (şi implicit a 
planurilor de management) va depinde de diversitatea tipurilor de relaţii dintre sistemele socio-
economice şi capitalul natural. Următoarele tipuri de relaţii sunt posibile (Vădineanu, 1998): 

 sistemele ecologice naturale pot fi transformate şi substituite cu o gamă diversă de unităţi de 
producţie a resurselor regenerabile controlate structural şi funcţional (agrosisteme, plantaţii 
forestiere, ferme zootehnice, ferme pentru piscicultură şi maricultură, lacuri de acumulare, 
zone umede artificiale), 

 sistemele ecologice naturale pot fi substituite total de către sisteme construite şi strict 
dependente de fluxurile materiale auxiliare, 

 prin absorbţia resurselor regenerabile şi neregenerabile de materii prime 
 prin eliminarea şi depozitarea produşilor secundari ai “metabolismului” SSE. 

la care putem adăuga: 
 utilizarea activă şi/sau pasivă a ofertei de servicii (altele decât cele implicate în absorbţia 

produşilor secundari de utilizare şi producţia de resurse regenerabile). 
 
Pornind de la aceste relaţii putem identifica următoarele categorii de arii funcţionale de 
management al capitalului natural59 (Georgescu şi colab. 2001): 
 

 Arii funcţionale de  ordinul 0 (AF0) 
Această categorie este prezentă în acele organizaţii care utilizează capitalul natural pentru eliminarea şi depozitarea 
produşilor secundari ai “metabolismului” propriu. Astfel de organizaţii sunt, din principiu, toate organizaţiile (de 
producţie a bunurilor şi serviciilor, de conversie a energiei, de consum al bunurilor şi serviciilor), deorece toate au 
ca rezultat şi produşi secundari. În unele cazuri interceptarea produşilor secundari de către capitalul natural este 
mediată de organizaţii cu arii funcţionale specializate (AF0a) care cumulează fluxurile de la mai multe organizaţii 
emitente (de ex. în cazul emiterii de deşeuri menajere, ape reziduale). Nivelul ierarhic specific de acţiune al acestor 
organizaţii este cel ecosistemic sau de complex local, dar, ca rezultat al dispersiei şi/sau al cumulării efectelor locale, 
efectele finale se pot resimţi la nivel regional şi global. 
 

 Arii funcţionale de ordinul 1 (AF1) 
Includem aici ariile funcţionale prezente în organizaţii implicate direct în gestionarea bunurilor regenerabile (AF1a), 
cum ar fi ferme agricole, întreprinderi piscicole, forestiere, etc. O altă categorie este cea a organizaţiilor care 
exploatează o parte din oferta de servicii (AF1b), cum ar fi societăţi turistice, de transport pe apă. O categorie 
deosebită, dar care în esenţă este tot de ordinul 1, este reprezentată de diferitele forme de arii protejate, înţelese aici 
ca organzaţii care gestionează de o manieră specială anumite sisteme ecologice (AF1c). Includerea lor în această 
categorie se bazează pe interpretarea bunurilor oferite de CN ca elemente structurale ale sistemelor ecologice. O 
consecinţă directă este faptul că există bunuri şi servicii specifice fiecărui nivel din ierarhia sistemelor ecologice. 
Dacă acceptăm această interpretare, atunci sistemele ecologice incluse în ariile protejate reprezintă pentru sistemul 
socio-economic de nivel regional un caz particular de bunuri, deorece sunt elemente în structura complexului de 
ecosisteme regional şi produc servicii. Gestionarea specială a acestora în cadrul reţelelor ecologice naţionale are 
tocmai rolul de a le asigura regenerabilitatea, şi de a asigura, în mod indirect, oferta de bunuri şi servicii specifice 
nivelului ierarhic căruia îi corespunde sistemul ecologic protejat. 

                                            
58 Managementul se diferenţiază în funcţie de nivelul la care are loc în organizaţie în management general (al organizaţiei ca întreg), management 
funcţional (corespunzând ariilor funcţionale) şi management la niveluri intrafuncţionale. Pentru fiecare nivel managerial există planuri 
manageriale care urmăresc scopuri specifice nivelului managerial respectiv. Scopurile urmărite la nivel general sunt scopuri strategice, iar 
planurile corespunzătoare se numesc planuri strategice sau strategii. Scopurile de la nivelul ariilor funcţionale sunt scopuri tactice, iar planurile 
corespunzătoare sunt planuri tactice (sau strategii funcţionale). Scopurile de la nivel intrafuncţional sunt scopuri operaţionale, iar planurile 
corespunzătoare sunt planuri operaţionale. 
59 Ariile funcţionale din organizaţiile reale se pot încadra în acelaşi timp la mai multe din aceste categorii. 
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Organizaţiile cu AF1 pot include în climatul lor de lucru (la nivelul resursei neumane) sisteme ecologice antropizate. 
Nivelul ierarhic specific de acţiune al acestor organizaţii este de la nivel ecosistemic până la cel de complex 
regional. Organizaţiile reale pot să includă arii funcţionale încadrabile la mai multe subtipuri (1a, 1b, 1c), însă în 
general una din căile de utilizare a CN este dominantă. 
 

 Arii funcţionale de ordinul 2 (AF2) 
Acestea sunt prezente în organizaţii implicate în modificarea structurii complexelor de ecosisteme naturale şi 
seminaturale în scopul maximalizării ofertei de bunuri regenerabile şi servicii şi pentru extinderea sistemelor strict 
dependente de fluxurile auxiliare. Trebuie remarcat că, în cazul maximalizării ofertei de bunuri şi servicii, 
restructurarea se face pornind de la baza de cunoştinţe existentă şi/sau accesibilă la momentul luării deciziei, ceea ce 
poate conduce ca la un moment de timp ulterior, când baza de cunoştinţe este fie mai dezvoltată, fie mai accesibilă, 
restructurarea să fie percepută ca deteriorare nedorită. Menţionăm aici că prin deteriorare înţelegem orice modificare 
structurală a unui sistem ecologic care duce la reducerea ofertei de bunuri şi servicii. O anumită deteriorare este 
invetabilă şi acceptabilă la momentul iniţial, al luării deciziei, dacă inclusă în analiza cost-beneficiu duce la un 
rezultat net pozitiv. În această categorie se încadrează şi AF din organizaţiile implicate în reconstrucţia/restaurarea 
sistemelor ecologice naturale, şi chiar amenajarea de noi sisteme ecologice în regim natural. Poate fi vorba, în cazul 
restaurării, de un sistem care a fost modificat anterior, dar care este acum perceput ca manifestând o deteriorare 
nedorită, sau, în cazul restaurării şi amenajării, de măsuri compensatorii menite să atenueze deterioarea complexului 
de ecosisteme într-o zonă unde aceasta este mai dificil de evitat. 
 
Aceste organizaţii sunt în principal structuri administrative de stat de diferite niveluri, de la local până la 
guvernamental (Org2a). Ele sunt implicate în gestionarea bunurilor şi serviciilor specifice complexelor de ecosisteme 
(locale şi regionale) şi sunt implicate direct în elaborarea şi adoptarea planurilor de restructurare, nu şi în 
implementarea lor. Implementarea este făcută adesea de organizaţii specializate (Org2c). În anumite situaţii 
elaborarea planurilor, întocmirea evaluărilor cu privire la impactul restructurării şi evaluarea economică se face cu 
implicarea altor organizaţii specializate (Org2b)60. Astfel de organizaţii au în misiunea lor consultanţă pe probleme 
de managementul capitalului natural şi pot fi publice sau private. Organizaţiile reale pot include în acelaşi timp arii 
funcţionale de tipul 2b şi 2c. Aprobarea planului şi luarea deciziei cu privire la implementarea sau la acceptabilitatea 
evaluărilor de impact se face însă doar la nivelul structurilor administrative de stat. Efectele deciziilor de la nivelul 
acestor organizaţii se resimt la nivelul organizaţiilor cu AF1a-c, pentru care constituie condiţii preliminare de 
desfăşurare a propriilor activităţi. 
 

Deşi nu sunt direct implicate în gestionarea capitalului natural, un rol foarte important îl au şi organizaţiile care 
controlează/modulează conexiunile directe cu capitalul natural ale organizaţiilor cu arii funcţionale de ordinul 0-2. 
Arii funcţionale de control al felului cum are loc managementul capitalului natural sunt următoarele: 
 

 Arii funcţionale de ordinul 3 (AF3) 
În categoria organizaţiilor cu arii funcţionale de ordinul 3 intră cele care au ca principală activate armonizarea 
relaţiilor dintre organizaţiile cu AF1 sau/şi dintre organizaţiile cu AF1 şi AF0 (AF3a), precum şi cele care asigură 
controlul presiunii factorilor de comandă exercitaţi de Org0,1,2 (AF3b). AF3a sunt necesare datorită faptului că există 
la ora actuală un management sectorial al sistemelor ecologice, diferite organizaţii cu AF de ordinul 0 şi 1 putând 
ajunge în conflict de interese pentru că utilizează acelaşi sistem ecologic (ecosistem, sau ecosisteme aflate în 
conexiune într-un complex). Rolul AF3a este tocmai de a facilitata co-gestionarea sistemului ecologic respectiv, cât 
mai aproape de exigenţele unui managementul integrat. Astfel de organizaţii pot fi guvernamentale, 
neguvernamentale nonprofit sau firme de consultanţă. Tipul de management pe care îl promovează poartă numele de 
management participativ. Organizaţiile cu AF3b sunt guvernamentale, supraguvernamentale (cu domeniu de 
responsabilitate de nivel regional şi tendinţă de armonizare a activităţilor la nivel macroregional şi global) şi 
neguvernamentale non-profit (uneori cu responsabilităţi limitate la nivel local). Nivelul de acţiune al AF3b este cel 
ecosistemic, de complex local sau regional. 
 

 Arii funcţionale de ordinul 4 (AF4) 
Organizaţiile cu AF4 au în vedere restructurarea capitalului creat şi, într-o anumită măsură, a celui natural (pentru 
recuperarea datoriei de mediu) cu scopul declarat al dezvoltării durabile. Prin urmare, ele dezvoltă şi coordonează 
implementarea planurilor de restructurare a sistemelor socio-economice, inclusiv a organizaţiilor cu AF0-4 din 
structura sistemelor socio-economice. Aceste organizaţii sunt de nivel guvernamental şi supraguvernamental. O 
tratare în detaliu a conceptului de dezvoltarea durabilă şi o prezentare a organizaţiilor cu AF4 se găseşte în 
Vădineanu (1998). 61 

                                            
60 Cum este, de exemplu, cazul Universităţii Bucureşti prin Departamentul de Ecologie Sistemică în proiectele sale. 
61 În cursul  evoluţiei sistemelor socio-economice managementul capitalului natural a avut şi semnificaţii mai restrânse. AF0 şi AF1 au apărut 
odată cu apariţia SSEce. AF2 au apărut ca rezultat al unei prime atitudini proactive, de restructurare a capitalului natural în vederea 
maximalizării ofertei de bunuri şi servicii percepute. AF3 au apărut ulterior ca rezultat al unei atitudini reactive în urma conştientizării deteriorării 
acentuate a CN, încercând să faciliteze un comanagent al CN şi să controleze presiunea fiecărei organizaţii în parte. Apariţia AF3 a avut loc în 
aceeaşi perioadă cu apariţia conceptului de management al capitalului natural. În fine, apariţia AF4 este rezultatul unei a doua atitudini 
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Managementul capitalului natural se face în cadrul organizaţiilor care includ arii 
funcţionale  de ordinul 0, 1, 2, 3 şi 4. Atunci când este vorba de decizii relevante la nivel 
regional şi macroregional (luate de organizaţii cu AF3,4), nu mai este potrivit să vorbim doar de 
managementul capitalului natural, ci mai degrabă de managementul adaptativ al co-dezvoltării 
sistemelor socio-economice şi capitalului natural, deoarece astfel de decizii afectează în mod 
direct, pe lângă capitalul natural, organizaţii (altele decât cele decidente) şi SSE-ce. 
 
Planurile de management dezvoltate în cadrul diferitelor categorii de arii funcţionale au 
particularităţi de dezvoltare şi implementare în funcţie de scopurilor specifice urmărite. În toate 
cazurile, însă, pentru dezvoltarea şi implementarea acestor planuri sunt necesare o serie de 
elemente de capital creat care condiţionează calitatea planurilor respective.  Managementul 
capitalului natural, aşa cum se desfăşoară în organizaţiile cu AF0-4, este strict dependent de 
organizaţiile care au ca produs aceste elemente de capital creat - fizic, social şi cultura (Org5). 
Ele şi produsele lor fac parte din sistemul suport de asistare a deciziilor cu privire la 
managementul capitalului natural (Vădineanu, 1999). Diferenţiem următoarele tipuri de Org5: 

 5a Organizaţii pentru alimentarea bazei de date şi de cunoştinţe şi elaborarea instrumentelor de transfer al 
cunoaşterii (elemente ale capitalului cultural) cu privire la capitalul natural şi sistemele socio-economice, de 
existenţa şi calitatea cărora depinde activitatea organizaţiilor cu AF1-4 

 5b Organizaţii pentru dezvoltarea şi adaptarea sistemului legislativ (element al capitalului cultural) la care să se 
raporteze organizaţiile cu AF1-4 

 5c Organizaţii pentru dezvoltarea şi adaptarea sistemului axiologic (valori şi norme etice, morale, ca parte a 
capitalului cultural) la care să se raporteze capitalul social, componentă a Org1-4 

 5d Organizaţii pentru dezvoltarea tehnologiilor (aparţinând capitalului cultural şi fizic) utilizate de organizaţiile 
cu AF0-2 în relaţia lor cu capitalul natural 

 5e Organizaţii care să dezvolte mecanisme, instrumente, indicatori economici şi ai dezvoltării durabile care 
să permită activitatea organizaţiilor cu AF3b şi AF4 

 5f  Organizaţii care să formeze resursa umană de specialitate (parte a capitalului social şi cultural) necesară 
organizaţiile cu AF1-5. 

 
În concluzie, PMCN sunt planuri tactice şi operaţionale adoptate în ariile funcţionale 
specifice din organizaţiile implicate în managementul capitalului natural.  

 
2.2 Etapele elaborării unui plan de management al capitalului natural 
 
Dacă în subcapitolul anterior am descris modelul conceptual al unui PMCN (ce este un PMCN), 
în acest subcapitol vom  caracteriza modelul operaţional pentru elaborarea unui PMCN (cum se 
alcătuieşte un PMCN). Vom pune mai întâi elaborarea PMCN în contextul mai larg al 
procesului de luare a deciziilor cu privire la capitalul natural. 
 
Aşa după cum s-a menţionat, planurile de management reprezintă instrumente folosite pentru 
atingerea scopurilor62 organizaţionale. Atât selectarea scopurilor, cât şi selectarea planului 
                                                                                                                                             
proactive, a fost necesară datorită semi-eşecului atitudinii reactive asociate AF3 de a modifica traiectoria nedorită a SSE-ce, şi are în vedere atât 
restructurarea CN, cât şi a SSE-ce, în vederea maximalizării ofertei de bunuri şi servicii a CN aşa cum este percepută la ora actuală. 
62 Scopurile sunt stabilite cel mai adesea, de un grup de lucru a cărui existenţă are un rol determinant în selecţia acestora şi în direcţionarea 
resurselor în sensul realizării lor. Este foarte important ca un scop stabilit de un anumit grup decizional să fie urmărit şi în eventualitatea înlocuirii 
grupului decizional, aspect cu o relevanţă deosebită mai ales în cazul managementului capitalului natural. În acest sens există 2 tipuri de scopuri: 
• Scopuri declarate - care au valoare de intenţie; se referă la anumite rezultate dorite de factorii de decizie şi pot să fie sau nu însoţite de 

acţiunile de rigoare 
• Scopuri reale - care sunt însoţite de acţiuni efective în vederea soluţionării unei probleme decizionale 
Caracteristicile scopurilor se referă la: 
• Specificitatea lor - scopurile trebuie enunţate în termeni precişi 
• Intervalul de timp în care trebuie să fie atinse 
• Gradul de acceptabilitate de către părţile afectate de efectele pe care le presupune implementarea unei decizii în vederea atingerii unui scop 
Procesul de selectare a scopurilor poate fi influenţat de anumiţi factori din cadrul organizaţiei sau din afara ei, manifestaţi sub forma forţelor 
raţionale sau neraţionale (subiective). Forţe raţionale sunt, de exemplu, constrângerile obiective asupra libertăţii de a alege scopul (de exemplu, 
rolul – acea functie pe care o îndeplineşte o organizaţie în funcţionarea SSE care o integrează şi misiunea organizaţiei - acel scop strategic care se 
referă la modul în care organizaţia îşi îndeplineşte rolul), sau constrângerile politice reflectate în procesul de selecţie a scopurilor prin puterea pe 
care o au anumiţi factori decizionali ca urmare a distribuţiei inegale a puterii considerată aici ca fiind capacitatea de a exercita influenţă asupra 
celorlalţi în procesul de luare a deciziilor. Forţe neraţionale sunt valorile individuale ale factorilor de decizie exprimate prin valorile estetice, 
etice, religioase, orientare politică. Un sistem suport de asistare a deciziilor (SSAD) se adresează exclusiv forţelor raţionale. Este de dorit ca 
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optim pentru atingerea lui reprezintă probleme decizionale şi fac parte din procesul de luare a 
deciziilor. 
 
Problemele decizionale pot fi caracterizate prin: 

a. gradul de structurare  
O problemă este bine structurată, dacă factorul de decizie este familiarizat cu stadiul actual şi cel 
dezirabil al unei situaţii şi cu modalităţile de eliminare a lacunelor. Problemele slab structurate 
cer soluţii creatoare. 

b. nivelul de organizare 
Există 3 niveluri de organizare cu care sunt asociate: 

• probleme operaţionale - legate de activităţile cele mai concrete  
• probleme tactice - legate de implementarea deciziilor tactice, subsumate strategiilor 
• probleme strategice - legate de implementarea de strategii care afectează întreaga 

activitate a organizaţiei 
            c. gradul de urgenţă 
În funcţie de gradul de urgenţă, există : 

• probleme reactive - care reclamă acţiuni imediate, presupun o atitudine reactivă. 
Astfel de probleme pot fi asociate unor situaţii de criză sau unor oportunităţi la care 
trebuie reacţionat rapid. 

• probleme proactive - în contrast cu primele, presupun o atitudine proactivă, în sensul 
că se doreşte influenţarea factorilor de comandă externi astfel încât să aibă valori cât 
mai favorabile organizaţiei. Atitudinea proactivă implică o analiză în detaliu a 
caracteristicilor problemei pentru luarea deciziei corecte (necesită timp şi alte 
categorii de resurse) şi acţiunea la nivelul cauzelor profunde ale problemei. 

Problemele decizionale asociate alegerii scopurilor şi selectării PMCN au grad de structurare 
variabil în funcţie de nivelul ierarhic al sistemelor ecologice avute în vedere (în general scade cu 
creşterea nivelului ierarhic), sunt probleme tactice şi operaţionale63, şi sunt probleme reactive sau 
proactive, în funcţie de situaţie (reacţii la deteriorări accdidentale sau proiectare a utilizării pe 
termen lung). 
 
Procesul de luare a deciziilor are cinci faze esenţiale: 

 Identificarea problemei 
Caracteristica acestei etape este receptivitatea factorilor de decizie la problemele care pot 
să apară şi la fluxul de informaţie asociat acestora. Definirea problemei se referă la 
exprimarea ei în termenii unei lacune dintre starea actuală şi cea dezirabilă. Identificarea 
corectă a problemei, precum şi anumite interese, influenţează decizia care va fi luată 
(daca este o problema reala sau nu, şi, daca da, cât de importantă), aceasta putând fi chiar 
una necorespunzătoare, din întreg setul de alternative. Este foarte important nivelul la 
care se face identificarea problemei  (în ce organizaţie, de la cele locale până la cele 
guvernamentale, şi la ce nivel ierarhic, într-o organizaţie dată), deoarece la anumite 
niveluri aceasta poate să nu fie considerată o problemă reală sau de importanţă majoră şi 
să se acţioneze în consecinţă. 

 Soluţionarea problemei 
Pentru soluţionarea unei probleme sunt necesare identificarea şi evaluarea alternativelor. 
Pentru identificarea alternativelor se impune un studiu intens, adesea asociat construirii 
şi/sau utilizării unui sistem suport de asistare a deciziilor (SSAD). 

 Selectarea soluţiei 
Un factor de decizie acceptă într-o măsură mai mare sau mai mică o anumită alternativă 

                                                                                                                                             
în managementul capitalului natural să predomine forţele raţionale în luarea deciziilor, dar trebuie sa conştientizăm faptul că adesea în realitate au 
o influenţa puternică şi cele neraţionale, asupra cărora se poate acţiona prin alte mecanisme / instrumente, diferite de SSAD (de ex. lobby- ing). 
63 adesea, totuşi, sunt calificate ca strategice (mai ales când se referă la sisteme ecologice de nicel ierarhic mare), însă în acest caz este vorba de 
utilizarea termenului în sens comun (se doreşte evidenţierea importanţei deosebite a problemei),  nu în cel acordat de limbajul tehnic managerial 
(cel mult se poate vorbi de strategii funcţionale - a se vedea capitolul 1.2.1) 
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în funcţie de dificultăţile care ar putea să apară în eventualitatea implementării acesteia. 
De aceea, este necesară anticiparea atât a reacţiilor din partea opiniei publice, mai mult 
sau mai puţin subiective, cât şi a efectelor sale obiective (de exemplu, asupra capitalului 
natural). Ca şi în cazul identificării problemei, este foarte important nivelul la care se ia 
decizia. În acest sens se recomandă aplicarea principiului subsidiarităţii, adică 
descentralizarea deciziilor până la nivelurile la care acestea au maxim de eficienţă. 

 Implementarea soluţiei 
 Monitorizarea rezultatelor şi ajustarea soluţiei. 

 
Problema decizională referitoare la scopul urmărit este asociată etapei de identificare a 
problemei. Problema decizională referitoare la selectarea planului de management optim 
este asociată etapei de selectare a soluţiei. Elaborarea planului de management corespunde 
etapei de soluţionare a problemei. 
O dată ce am pus elaborarea PMCN în contextul mai larg al procesului de luare a deciziilor cu 
privire la capitalul natural, putem analiza etapele acestui proces. 
 
Soluţionarea unei probleme decizionale, deci inclusiv elaborarea unui PMCN, se bazează pe 
raţionalitate, iar eficienţa rezultatelor unui demers raţional depinde de calitatea informaţiei 
procesate. Prin urmare, calitatea unei decizii depinde de calitatea informaţiei, care poate constitui 
la un moment dat factor limitant în luarea deciziilor. O informaţie bună nu implică în mod 
necesar o decizie bună, dar o informaţie incorectă creşte foarte mult riscul ca decizia să nu ducă 
la efectele dorite. Rezultă de aici că o primă etapă în soluţionarea problemei trebuie să fie 
obţinerea informaţiilor necesare. Informaţiile necesare pentru elaborarea unui PMCN sunt de 
două categorii: 

 informaţii pentru elaborarea diferitelor variante de plan. Aceste informaţii sunt parte din 
SSAD. Ele sunt produse de unele componente ale sistemului suport de asistarea a deciziilor 
pentru managementul capitalului natural (Vădineanu, 1999). Integrarea lor este în 
responsabilitatea ariilor funcţionale de management al capitalului natural la nivelul cărora se 
ia decizia de selectare a planului (care, eventual pot delega responsabilitatea unor organizaţii 
specializate, furnizoare de servicii pentru organizaţiile decidente). 

 informaţii care permit evaluarea diferitelor variante de plan şi întocmirea setului de soluţii 
alternative. Este vorba de evaluarea tehnologiilor disponibile pentru implementarea 
variantelor de plan, a costurilor de implementare şi monitorizare a rezultatelor, etc. 
Obţinerea lor presupune colaborarea cu alte arii funcţionale din structura organizaţiilor la 
nivelul cărora se ia decizia referitoare la plan sau chiar cu alte organizaţii specializate.  

 
Datorită diversităţii tipurilor de arii funcţionale implicate în managementul capitalului natural, a 
problemelor care pot fi identificate64 şi a tipurilor de planuri, nu ne putem propune aici să 
analizăm în detaliu elaborarea tuturor PMCN posibile65. Elaborarea unui PMCN depinde de 
particularităţile organizaţiei şi ariei funcţionale respective şi de sistemul suport de asistare a 
deciziilor cu privire la managementul capitalului natural relevant pentru acea organizaţie. 

 

                                            
64 False sau reale. Foarte multe PMCN (şi nu numai) în sistemul (socio-economic) real se adresează unor probleme identificate greşit (pe baze 
sectoriale), a căror soluţionare nu duce la îmbunătăţirea situaţiei, contribuind astfel la risipa “energiei intelectuale şi culturale naţionale în direcţii 
irelevante”, la creşterea inacceptabilă “a entropiei economice, sociale şi ecologice” (Guvernul României, 1999). 
65 Această analiză ar reprezenta caracterizarea completă a modelului operaţional al unui PMCN care, alături de modelul conceptual al PMCN, 
este obiectul disciplinei aplicative Managementul Capitalului Natural. 
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3 Modelul conceptual şi operaţional al sistemului suport de asistare a deciziilor referitoare la 
capitalul natural 

 
Modelul conceptual al SSAD pentru managementul adaptativ al co-dezvoltării sistemelor socio-
ecologice a fost propus de Vădineanu (1999, figura 2E), detalii cu privire la structura sa putând fi 
găsite în această lucrare. 
 

 
Anexa 1 Figura 2 E Structura unui sistem suport de asistare a deciziilor pentru managementul 
adaptativ al co-dezvoltării sistemelor socio-economice şi capitalului natural (după Vădineanu 
1999). 
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Procesul de asistare (furnizare de informaţii utile procesului decizional şi soluţii alternative) are 
loc la nivelul tuturor oorganizaţiilor cu arii funcţionale de management al capitalului natural. In 
sens larg, termenul de “sistem suport de asistare a deciziilor (SSAD)” se referă la toate sistemele 
care au drept scop asistarea deciziilor în aceste organizaţii. În sensul (restrâns) pe care îl 
promovează şcoala de ecologie sistemică a Universităţii din Bucureşti, “SSAD” se referă la 
sistemul suport (cu caracter de bun public) construit de organizaţiile cu arii funcţionale de 
ordinul 4 (specifice SSE-ce naţionale), acele organizaţii care promovează în mod explicit 
dezvoltarea durabilă. Vom utiliza în continuare termenul de “SSAD” doar în sens restrâns.  
 
Construirea SSAD reprezintă un obiectiv operaţional la nivel guvernamental. Datorită scării de 
timp specifice proceselor de la nivelul SSE-ce naţionale, durata de timp necesară construcţiei 
sale este de 5-10 ani. O dată construit, el urmează a fi doar accesat de către utilizatori (diferitele 
categorii de organizaţii publice şi private implicate în managementul capitalului natural), care 
astfel obţin informaţiile necesare luării unor decizii optime. SSAD va furniza, în acelaşi timp, 
informaţiile necesare pentru controlul exercitat de organizaţii de nivel naţional responsabile de 
gestionarea serviciilor publice ale CN relevante la acest nivel ierarhic. Până la finalizarea 
construirii SSAD, organizaţiile la nivelul cărora se iau deciziilor punctiforme de management al 
CN vor lucra, ca şi până acum, cu pachete incomplete de informaţii, care asociază deciziilor 
bazate pe ele un grad ridicat de risc. Optimizarea pe termen mediu a luării deciziilor pentru orice 
tip de management al CN înseamnă construirea şi optimizarea SSAD. Optimizarea luării 
deciziilor pe termen scurt, până când va fi disponibil un SSAD bine pus la punct, inclusiv a 
deciziilor cu privire la efectele ecotoxicologice, se poate face construind la nivel organizaţional 
simulacre de SSAD (altfel spus, SSAD în sens larg) adresate rezolvării unor probleme specifice. 
Dezavantajul major al acestei soluţii, practicată în starea actuală a SSE-ce, este că duce inevitabil 
la o abordare sectorială a problemelor deorece, urmărind eficienţa în condiţiile competiţiei, nici o 
organizaţie nu va investi în construcţia unui Sistem Informaţional complet referitor la 
componenta din capitalul natural a cărei ofertă de bunuri şi servicii o utilizează doar parţial.  
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Anexa 2 Starea cercetării ecologice fundamentale şi aplicative în SDI (la nivelul anului 2001)66 
 
Cercetarea Sistemului Dunării Inferioare  are următoarele obiective majore: 
1. Elaborarea modelului homomorf al SDI 

Precizăm câteva aspecte metodologice pentru a susţine elementele prezentate în subcapitolul ce va fi dedicat 
modelului homomorf al SDI. Cadrul general a fost identificarea sistemelor (Botnariuc şi Vădineanu, 1982, 
Vădineanu, 1998, Vadineanu şi colab., 2000), care are ca rezultat modelul homomorf al sistemului analizat. 
Întrucât SDI este un complex de ecosisteme regional, identificarea sa a presupus aplicarea metodologiei 
specifice analizei sistemice la trei niveluri ierarhice (Vădineanu, 1998, Cristofor şi colab., 1999). Identificarea 
la nivel regional a presupus gruparea subsistemelor SDI în clase dinamice (Pahl-Vostl, 1995) pe baza ratei de 
reînnoire a materiei subsistemului. Un demers complementar a fost clasificarea unităţilor elementare de 
organizare, ecosistemele, pe baza următoarelor criterii : caracteristicile majore ale unităţii hidrogeomorfologice 
- UHGM (criteriul 1), poziţia în complex şi conectivitatea (criteriul 2), detalii ale UHGM şi biocenozei, 
originea şi controlul antropic (criteriul 3). Acest demers a permis, pe de o parte, caracterizarea la nivel de 
detaliu a diversităţii componentelor SDI, şi a pus bazele identificării complexelor locale. Caracterizarea 
relaţiilor dintre complexele locale a presupus identificarea la nivel ecosistemic (conform metotodologiei 
descrise în Vădineanu, 1998), în completarea cunoaşterii deja existente (Cristofor, coordonator, 1992). Astfel 
au devenit cunoscute copartimentele abiotice şi modulele trofodinamice implicate care susţin fluxurile dintre 
ecosisteme. Complexele locale de ecosisteme au fost evaluate din punct de vedere al aspectelor funcţionale 
corelând diversitatea lor cu procesele succesionale (Antipa, 1910, Amoros şi colab., 1982, Bravard şi colab, 
1986, Botnariuc, 1999). O diversitate crescută a complexelor locale de ecosisteme şi a ecosistemelor locale 
explică dinamica lor crescută şi asigură funcţionarea corespunzătoare a sistemelor ecologice datorită 
complementarităţii funcţionale (Amoros şi Petts, 1993). Diversitatea ecosistemelor a fost evaluată prin 
particularităţile structurale la nivel abiotic (UHGM) şi la nivel biotic (MTD). 

2. Elaborarea modelelor de funcţionare a ecosistemelor şi complexe locale. Analiza 
potenţialului de extrapolare a lor la întreg capitalul natural din structura SDI. 
Metodele utilizate au fost foarte variate şi complexe, dependente de tipul de compartiment biotic sau abiotic şi 
de tipul de sistem ecologic (de ex. Cristofor, coord., 1992, Vădineanu coord. 1995, 1997, 1999, 2000). 
Precizăm că acestui obiectiv major i se subsumează şi caracterizarea circuitelor biogeochimice şi efectelor 
metalelor. 

3. Caracterizarea modificărilor structurale şi funcţionale în starea actuală faţă de starea de 
referinţă 
Figura 1 prezintă cadrul conceptual pentru evaluarea modificărilor structurale şi funcţionale SDI (utilizăm în 
acest scop termenul de biodiveristate în sens larg, datorită faptului că e deja consacrat). Diversitatea “funcţiilor” 
(exprimată ca diversitatea de bunuri şi servicii, a se vedea şi capitolul de rezultate cu privire la analiza 
funcţională; Clairain şi colab., 1994, Smith şi colab., 1995, Maltby şi colab., 1996) a fost evaluată prin 
procedurile FAEWE-PROTOWET adaptate (Maltby şi colab., 1998). Detalii metodologie suplimentare pot fi 
găsite în Vădineanu şi colab. (2001). 

4. Analiza funcţională şi valorică a capitalului natural al SDI. 
Putem defini Analiza Funcţională a sistemelor ecologice (AF) ca fiind acea tehnică prin care se evaluează 
(calitativ, cantitativ sau prin modelarea dinamicii) oferta de bunuri şi servicii a capitalului natural (CN), un 
instrument care, alături de analiza valorică (AV, cuantificarea economică a ofertei de bunuri şi servicii), se 
constituie într-o componentă majoră din interfaţa dintre baza de cunoştinţe a ecologiei sistemice şi utilizatori, şi 
care este indispensabil în asistarea actului de decizie (Cristofor şi colab., 1999). Pentru a evita confuzia, trebuie 
precizat că termenul de funcţie utilizat în procedurile de analiză funcţională nu este echivalent celui din 
ecologia sistemică, ci corespunde mai degrabă celui de serviciu. Îl utlizăm însă ca atare datorită largii lui 
acceptări. Este recomandabil ca evaluarea capitalului natural să aibă următoarele etape: evalurea calitativă a 
întregii game de functii, evaluarea cantitativă a acelor funcţii care apar ca efectuate cu un grad mare de 
probabilitate pe baza evaluării calitative, evaluarea la nivel de modelare a unor funcţii considerate cheie. 
Caracterul de funcţie cheie poate avea un suport obiectiv (de exemplu, este vorba de o funcţie asociată 
exercitării unui factor de comandă major pentru toate celelalte funcţii) sau subiectiv, dat de exigenţele 
beneficiarului rezultatelor evaluării. Posibilitatea evaluării la toate cele trei niveluri a tuturor funcţiilor 
diferitelor categorii de capital natural este limitată, în mod direct, de procedurile de analiză funcţională 
disponibile şi, în mod indirect, de baza de cunoştinţe necesară dezvoltării unor astfel de proceduri. Nu vom 
dezvolta aici limitele datorate bazei de cunoştinţe, dar, pentru a justifica felul cum am abordat problema AF a 
CN al SDI, vom prezenta limitele asociate procedurilor disponibile. Analiza critică a literaturii de specialitate 
evidenţiază următoarele aspecte în legătură cu procedurile de AF (Iordache, 2000): 
În ce priveşte evaluarea la nivelul ecosistemic şi al complexelor locale: 

                                            
66 Capitolul preia textul din capitolul omonim (1.2) .elaborat pentru raportul anual  2001 al proiectului REDI (Reţeua Ecologică a Dunării 
Inferioare, coordonator Sergiu Cristofor)., 
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 necesitatea rezolvării unor probleme acute, care reclamă adoptarea unor politici pe termen scurt, a dus 
la dezvoltarea unor tehnici de evaluare cu caracter sectorial (dedicate unor anumite funcţii), dar cu grad înalt de 
precizie (la nivel cantitativ sau chiar de modelare). Exemple de astfel de funcţii sunt tamponarea poluării cu 
azot a apelor de suprafaţă (Haycock şi colab., 1996), producerea unor anumite categorii de resurse regenerabile 
(peşte, lemn, vânat) şi menţinerea condiţiilor pentru specii considerate ca periclitate (Starfield şi Bleloch, 1991, 
Burgman şi colab., 1993). Situaţia este în esenţă o rezultantă a urgenţei problemei care trebuie rezolvată şi a 
alocării limitate a resurselor, dar poate include un grad de risc în măsura în care nu se sprijină pe abordarea 
sistemică, a interdependenţei relaţiilor funcţionale. În anumite cazuri, deşi dezvoltatea, astfel de proceduri şi 
rezultatele aplicării lor nu sunt disponibile tuturor potenţililor utilizatori, datorită gradului ridicat de 
confidenţialitate (de ex. în cazul evaluării absorbţiei şi efectelor poluanţilor în cazul poluărilor accidentale). 

 necesitatea rezolvării unor probleme cronice, a căror rezolvare reclamă politici pe termen mediu şi 
lung (ca exemplu de problemă menţionăm scăderea ponderii de reprezentare a unor categorii de sisteme 
ecologice sau deterioarea lor avansată) a dus, pe de o parte, la dezvoltarea unor tehnici foarte simpliste, de 
evaluare integrată a stării ecosistemelor (“ecosystem health”) utilizând indicatori sintetici, iar, pe de altă parte, 
la dezvoltarea unor proceduri complexe (bazate pe ecologia sistemică) de evaluare calitativă/semicantitativă a 
întregi game de bunuri şi servicii. Tehnicile care utilizează indicatori sintetici au fost dezvoltate îndeosebi 
pentru sisteme acvatice (de ex. metodele “Index of Biological Integrity”, “Stream habitat assessment”, “Proper 
functioning condition assessment”). Procedurile bazate pe ecologia sistemică (proceduri de analiză funcţională 
propriu-zise) au fost dezvoltate ca un instrument de asistare a deciziilor de management cu privire la zonele 
umede, ca răspuns la cerinţele legislative, ca parte a managementului la scara mai largă a bazinului, pentru a 
asista activitatea de restaurare, sau pentru a asista evaluarea de impact. În această categorie menţionăm 
procedura hidrogeomorfologică (HGM) americană, "An approach for assessing wetland functions using 
hydrogeomorphic classification, reference wetlands, and functional indices " (Smith şi colab., 1995) şi 
procedura HGM europeană (FAEWE/PROTOWET), "Functional analyses of European wetland ecosystems" 
(Maltby, 1998). 

 în cazul anumitor funcţii se impune evaluarea la nivel infraecosistemic (al ecotonilor şi al 
heterogenităţilor intraecosistemice – aşa numitele “hot-spots” sau “active zones”), datorită faptului că 
distribuţia spaţială intraecosistemică a valorilor parametrilor care controlează funcţiile respective este foarte 
heterogenă. Un exemplu tipic în acest sens este funcţia de export gazos al azotului (prin denitrificare) în zone 
umede ripariene. 
În ce priveşte evaluarea ecosistemelor şi complexelor de ecosisteme ca bunuri: 

 Nefiind puse la punct sisteme de clasificare organizatorică (Cristofor şi colab., 1999), evaluarea 
ponderii cantitative a tipurilor de sisteme ecologice ca bunuri (altfel spus, ca producătoare de servici de nivel 
regional şi macroregional) se face pe baze sectoriale. Această evaluare este făcută de organizaţii responsabile de 
gestionarea unor resurse regenerabile produse de sistemele respective (are drept rezultat inventarierea apelor, 
pădurilor, etc), de organizaţiile responsabile de întocmirea cadastrului, de cele responsabile de amenajările 
teritoriale şi de organizaţii responsabile de proiectarea şi gestionarea ariilor protejate (inventarierea tipurilor de 
sisteme ecologice -“habitate” din reţeaua ecologică naţională) . Dezvoltarea unor proceduri fundamentate 
sistemic în viitor este strict dependentă de dezvoltarea bazei de cunoştinţe a ecologiei complexelor de 
ecosisteme (“landscape ecology”). Analiza “utilizării terenului” şi “acoperirii terenului” (“land use” şi “land 
cover”) sunt direcţii ale ecologiei complexelor de ecosisteme care au directă relevanţă pentru analiza 
funcţională a sistemelor ecologice ca bunuri, atat la nivel cantitativ, cât şi de modelare. 
În ce priveşte evaluarea serviciilor dependente de funcţionarea complexelor de ecosisteme regionale şi 
macroregionale: 

 Nu sunt disponibile proceduri de evaluare. Informaţii indirecte cu privire la măsura în care sunt 
efectuate astfel de servicii pot fi obţinute din evaluarea ponderii unor subisteme considerate ca foarte 
importante pentru derularea serviciului respectiv (de exemplu pădurile şi sistemele acvative pentru servicul de 
menţinere a unor caracteristici ale climatului), precum si din analiza conectivităţii dintre subsisteme (de 
exemplu pentru servicul de menţinere a unor specii cu mobilitate ridicată, care depind de întregul complex 
regional), aceasta din urmă fiind o direcţie în plină dezvoltare în cadrul ecologiei complexelor de ecosisteme. 
Pornind de la elementele prezentate mai sus, AF a CN al SDI s-a desfăşurat astfel: 

 la nivel semicantitativ pentru toate funcţiile (la nivelul bazei de cunoştinţe actuale) şi nivelele ierarhice 
ale SDI. 

 la nivel cantitativ în cazul bunurilor de nivel ecosistemic şi al complexelor de ecosisteme. 
 la nivel cantitativ pe baza rezultatelor activităţii de cercetare a Departamentului şi a literaturii ştiinţifice 

existente. 
 la nivel de modelare pentru regimul hidrologic, principalul factor de comandă natural al funcţionării 

subsistemelor SDI (Iordache şi colab., 1997). 
5. Elaborarea soluţiilor alternative pentru managementul optim al capitalului natural al SDI şi 

fundamentarea sistemului operaţional de transfer al informaţiei către manageri. 
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Anexa 2 Figura 1 Cadrul conceptual pentru discutarea modificărilor biodiversităţii SDI. A 
Impactul antropic asupra diversităţii sistemelor ecologice şi diversităţii specifice. Săgeţile continue reprezintă căi de 
control. Săgeţile întrerupte reprezintă căi de control (de la nivelul superior la cel inferior, şi efecte cumulate de la 
nivelul inferior) ale modificărilor structurale B. Relaţia dintre diversitatea structurală a capitalului natural şi 
diversitatea etno-culturală. Semnificaţia săgeţilor normale este aceeaşi ca în A. Săgeţile mai groase indică etape 
cheie în managementul biodiversităţii: 1 Recunoaşterea tuturor bunurilor şi serviciilor la nivelul factorilor de 
decizie. 2 Analiza funcţională şi valorică a bunurilor şi serviciilor recunoscute. 3 Luarea în considerare a rezultatelor 
din etapa a 2-a în alcătuirea planului de management. 4 Implementarea planului de management. 
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Anexa 3 Modelul homomorf de principiu al SDI şi modelele zonelor investigate.67 
 
Sistemul Dunării Inferioare (SDI) este dezvoltat şi extins de-a lungul ambelor maluri ale ultimei 
portiuni de 1080 km a fluviului Dunărea şi cuprinde 9 mari unităţi hidrogeomorfologice 
(UHGM, figura 1a)  şi complexele de cosisteme aferente care sunt strâns corelate prin gradienţi 
hidrologici longitudinali şi laterali (Vădineanu şi colab. 2001): 

i. Lacurile de acumulare Porţile de Fier, situate între km 1080 şi oraşul Calafat (840 
km). Din punct de vedere al componentelor ecologice, acest sector include în 
momentul actual lacurile şi sistemele ripariene asociate. 

ii. Lunca din amonte, situată între Calafat şi Călăraşi (365 km), cu o suprafaţă de 2200 
km2, şi care include următoarele componente ecologice: canalul Dunării, insule, 
sisteme ripariene (zonele laterale inundabile) şi zone îndiguite; 

iii. Delta interioară a Dunării care s-a dezvoltat pe teritoriul României de-a lungul 
Dunării între Călăraşi (365 km) şi Brăila (170 km), şi între Câmpia de Sud a 
României şi Podişul Dobrogei, pe o suprafaţă totală de 2413 km2. Ca elemente 
principale cuprinde Insula Mică şi Insula Mare a Brăilei (876 km2, figura 3), Insula 
Borcea (801 km2) şi zonele laterale inundabile (736 km2), care sunt în majoritate 
îndiguite; 

iv. Lunca din aval, pe întinderea fluviului între Brăila (170 km) şi Ceatalul* Ismail (78 
km) şi zonele inundabile asociate cu o suprafaţă totală de 701 km2. (* Bifurcaţia 
fluviului Dunărea în braţul Chilia, ce delimitează la nord România şi Ucraina, şi 
braţul Tulcea la sud) 

v. Delta Dunării propriu-zisă, având o distribuţie spaţială între braţul Chilia la nord şi 
Tulcea, respectiv braţul Sfântu Gheorghe la sud, cât şi între Ceatalul Ismail la vest şi 
Marea Neagră la est, cu o suprafaţă totală de 2570 km2. 

vi. Delta Secundară Chilia, care se află sub un proces de dezvoltare activ începând cu 
patru decenii în urmă (Mikailov şi colab., 1981) în partea nord-estică extremă a Deltei 
Litorale a Dunării, are o suprafaţă actuală estimată la 732 km2 şi este situată pe 
teritoriul Ucrainei. 

vii. Complexul inundabil Dranov acoperă o suprafaţă de 876 km2 în extrema de sud-est a 
Deltei Litorale a Dunării. Este delimitată în vest şi sud-vest de dealurile nordice 
dobrogene şi de Laguna Razim, iar în sud-est de Marea Neagră. 

viii. Complexul lagunar Razim-Sinoe este situat la sud de delta litorală şi are o suprafaţă 
totală de 1015 km2, din care limanele sau văile inundate şi lagunele acoperă peste 863 
km2. Complexul cuprinde în principal bazine, care la origine au fost golfuri marine, 
dar care, în ultimii 1500 de ani, s-au izolat de mare prin bancuri de nisip şi dune 
rezultate din depunerea şi deplasarea spre est a sedimentelor de la gura de vărsare a 
fluviului Dunărea şi avansarea spre mare chiar a deltei litorale în ultimii 3000 de ani 
(Panin 1974). 

ix. Litoralul Mării Negre, până la izobata de 20 de metri adâncime, cu o suprafaţă de 
1025 km2, ce include următoarele componente ecologice: golfuri, sisteme acvatice 
adânci şi mai puţin adânci şi insule 

 
Figura 1b prezintă modelul homomorf al SDI. 
 

                                            
67 După Vadineanu, A., S. Cristofor, V. Iordache, 2001, Lower Danube River System biodiversity changes, în: B. Gopal, W. J. Junk and J. A. 
Davis (Eds), Biodiversity in Wetlands: Assessment, Function and Conservation, Backhuys Publishers. 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

225

 



Anexe 

 

226

 
 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

227

Clasele dinamice identificate în SDI au fost următoarele (în ordine descrescătoare a ratei de 
reînnoire): Dunărea, lacuri de baraj, sisteme insulare, sisteme ripariene, sisteme îndiguite, 
lagune, coasta Mării Negre. Majoritatea acestor sisteme corespund, din punct de vedere al 
ierarhiei sistemelor ecologice, unor complexe locale de ecosisteme, dar unele dintre ele 
corespund nivelului ecosistemic.  
 
Un demers complementar a fost clasificarea unităţilor elementare de organizare, ecosistemele, 
unităţi care se pot  integra fie direct în SDI, fie indirect, prin intermediul complexelor locale. Au 
fost identificate şase tipuri elementare de componente ecologice ale SDI, între care insulele şi 
sistemele ripariene de complexitate diferită sunt cele mai importante din punctul de vedere al 
zonelor umede. 
 
Criteriile utilizate pentru descrierea diversităţii ecosistemelor au fost trăsăturile majore ale 
UHGM (1), poziţia şi conectivitatea in complexul de ecosisteme (2), detalii ale UHGM, detalii 
ale biocenozelor, originea, controlul uman (3). Heterogenitatea principalelor UHGM şi 
diversitatea complexelor locale de ecosisteme (criteriile 1 şi 2) stau la baza a 22 tipuri de 
ecosisteme. O clasificare a ecosistemelor mai detaliată poate fi obţinută incluzând în analiză 
criterii legate de detalii ale UHGM, biocenozelor, funcţionării şi originii ecosistemelor. În total 
(având la bază criteriile 1, 2 şi 3), un număr minim de 67 tipuri de ecosisteme a fost identificat în 
SDI. Această diversitate ecosistemică ridicată sprijină şi este susţinută de diversitatea modulelor 
trofodinamice. 27 de tipuri de module trofodinamice sunt prezente în ecosistemele SDI. Trebuie 
menţionat că ecosistemele cu cea mai mare diversitate a MTD (21 şi 22 de MTD în depresiuni şi 
respectiv mlaştini) sunt cele aflate sub regim natural de inundaţie. 
 
Tipurile de ecosisteme în structura SDI sunt prezentate în tabelul 1, iar tabelul 2 prezintă clasele 
dinamice în care se grupează subsistemele SDI şi categoriile de ecosisteme care intră în structura 
acestora. Dintre cele trei niveluri ierarhice ale SDI cel ecosistemic este cel mai bine cunoscut, 
urmat de cel al complexelor locale, iar cel mai puţin cunoscut este cel al complexului regional. 
Sisteme insulare tipice sunt prezentate în figura 2. Complexele locale cel mai bine investigate şi 
caracterizate sunt Ostrovul Fundu Mare şi un sector din O. Popa. Ambele sunt incluse în Insula 
Mică a Brailei (indicată în figura 5), ultima parte importantă din luncă rămasă în regim natural de 
inundare şi care are o deosebită valoare de model ştiinţific datorită faptului că acoperă o bună 
parte din diversitatea structurală a subsistemelor SDI de referinţă (anterior modificărilor 
structurale majore).  
 
Tabelul 3 prezintă compartimentele abiotice şi modulele trofodinamice din structura 
ecosistemelor SDI. Figura 3 prezintă modelul homomorf al unui sistem insular foarte complex, 
indicând fluxurile ce stau la baza diversităţii ecosistemelor (la nivelul UHGM sau al modulelor 
trofodinamice) ca urmare a unei conectivităţi sporite (privalele şi lacurile cu originea în foste 
canale nu sunt reprezentate). Modelele de principiu ale unor insule mai simple sunt limitatea la o 
parte din acest model. Modelele de principiu ale sistemelor ripariene sunt similare, dar includ în 
plus fluxuri dinspre sistemele terestre naturale, iar cele ale complexelor îndiguite nu includ 
ţărmuri şi grinduri în structură, au conexiuni mai simple cu Dunărea, au conexiuni mai complexe 
cu sistemele socio-economice, şi pot include fluxuri dinspre sistemele terestre naturale 
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Anexa 3 Tabelul 1 Tipuri de ecosisteme în structura SDI. Criteriile utilizate în clasificare au fost 
caracteristicile majore ale UHGM (criteriul 1), poziţia în complex şi conectivitatea (criteriul 2), 
detalii ale UHGM şi biocenozei, originea şi controlul antropic (criteriul 3). 
 

Criteriu (1) Ecosisteme la care se 
aplică acest criteriu Nume Cu referire la 

Tip de ecosistem (1) 

Toate ecosistemele Hidrogeomorfol
ogie 

UHGM Sistem acvatic de tip canal (C) / |ărm. plajă (S) / Zonă înaltă, grind, dună (L), 
Depresiune, zonă orizontală în spatele grindului (D), Mlaştini (M), Alte  sisteme 
acvatice (A), Sisteme terestre (U) 

Tip de ecosistem (1) la 
care se aplica criteriul (2) 

Criteriu (2) Tip de ecosistem (2) 

Conectivitate 
longitudinală 

Complex Separă canale ale Dunării (C1) / de lacuri de acumulare (C2) Canal 

Poziţie Complex Separă C1, C2 de canale din luncă (C3, care pot avea curgere reversibilă, pot fi 
lotice sau pot seca) 

|ărm, plajă Poziţie Complex Separă insulele noi (S1, întinsuri) de ţărmuri (S2, care pot fi traversate de fluxuri 
dinspre sisteme terestre şi grinduri şi pot avea module trofodinamice ca rezultat al 
dispersiei dinspre aceste tipuri de sisteme) 

Zonă înaltă Poziţie Complex Separă zonele înalte insulare simple (L1i) de zonele înalte ripariene simple (L1r, 
care pot fi traversate de fluxuri dinspre sistemele terestre) şi de zonele înalte 
complexe (L2, care pot avea module trofodinamice datorate dispersiei dinspre 
depresiuni şi pot include module trofodinamice asociate mamiferelor mari) 

Poziţie Complex Separă depresiuni insulare simple (D1i) de depresiuni ripariene simple (D1r, care 
pot fi traversate de fluxuri subterane dinspre sistemele terestre) şi depresiuni 
complexe (D2, care pot avea module trofodinamice datorate colonizării dinspre 
mlaştini şi pot include module trofodinamice asociate mamiferelor mari) 

Depresiune 

Conectivitate 
laterală 

Complex Separă D1i, D1r şi  D2 de depresiuni îndiguite (D3, care nu are fază acvatică) 

Poziţie Complex Separă mlaştini insulare simple (M1i) de mlaştini ripariene simple (M1r, care pot 
fi traversate de fluxuri subterane dinspre sistemele terestre) şi mlaştini complexe 
(M2, care pot avea module trofodinamice datorate colonizării dinspre lacuri şi pot 
include module trofodinamice asociate mamiferelor mari) 

Mlaştină 

Conectivitate 
laterală 

Complex Separă M1i, M1r  şi  M2 de mlaştini îndiguite (M3, care nu are fază acvatică) 

Poziţie Complex Separă lacurile insulare (A1) de lacurile ripariane (A2, care primesc fluxuri 
dinspre sistemele terestre), de lagune (A4) şi zona de coastă a mării (A5) 

Alte sisteme acvatice 

Conectivitate 
laterală 

Complex Separă A1 şi  A2 de lacurile din zonele îndiguite (A3, care au fluxuri de suprafaţă 
de conexiune cu Dunărea controlate) 

Criteriu (3) Tip de ecosistem (1, 2) 
la care se aplică criteriul 

(3) 
Nume Cu referire 

la 

Tip de ecosistem (3) 

Canale (C1) Adâncime/altiudine UHGM Separă canale principale de canale secundare 
Canale (C3) Adâncime/altiudine UHGM Separă canale active de foste canale (privale) şi de lacuri de tip oxbow 
Canale active Control antropic Funcţionare Separă canale naturale de canale controlate şi de canale artificiale 
Insule noi (S1) Fluvial / Marin Origin Separă insule noi aluviale de insule noi de coastă 
|ărmuri (S2) Eroziune /  Sedim. UHGM Separă ţărmuri abrupte de ţărmuri cu pantă mică 

Adâncime/altiudine UHGM Separă grinduri înalte de grinduri joase (aplicabil doar la L1i şi L2) Grinduri (L1i,r L2) 
Covorul vegetal Biocenoză Separă unităţile de vegetaţie 

Grinduri joase Fluvial / Marin Origine Separă grinduri aluviale de grinduri nisipoase de coastă 
Grinduri înalte 
împădurite 

Control antropic Funcţionare Separă grinduri naturale de grinduri plantate 

Covorul vegetal Biocenoză Separă unităţile de vegetaţie 
Salinitate UHGM Separă depresiunile sărăturate de depresiunile nesărăturate 

Depresiuni (D1i,r D2,3) 

Control antropic Funcţionare Separă păduri naturale de păduri plantate şi de poldere agricole 
Mlaştini (M1i,r M2) Adâncime/altiudine UHGM Separă mlaştini  de japşe 
Lagune (A4) Salinitate UHGM Separă lagune de apă dulce  de lagune cu apă sărată 

Închidere UHGM Separă marea deschisă de golfuri Coasta mării (A5) 
Adâncime/altiudine UHGM Separă marea de coastă adâncă de cea puţin adâncă 

Lacuri (A1,2,3) Adâncime/altiudine UHGM Separă lacurile puţin adânci de cele foarte puţin adânci 
Lacuri (A1,2,3) Trophic state Funcţionare Separă lacurile mezo-eutrofice de cele hipertrofice 
Lacuri A1 puţin adânci Fluvial / Marin Origine Separă lacurile fluviale de lacurile maritime 
Lacuri A2 puţin adânci Salinitate HGMU Separă lacuri de apă dulce de lacuri salmastre 
Lacuri A3 puţin adânci Control antropic Funcţionare Separă lacurile naturale de cele amenajate piscicol 
Sisteme terestre (U) Substrat HGMU Seapară ecosisteme pe substrat stâncos de ecosismte pe dune, etc 
Ecosisteme pe dune, etc Control antropic Funcţionare Separă sisteme naturale de aşezări umane 
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Anexa 3 Tabelul 2 Tipurile de clase dinamice în care se grupează subsistemele SDI şi tipuri de 
ecosisteme care intră în structura acestora. În cazul insulelor şi sistemelor ripariene neîndiguite 
sunt indicate şi subtipurile de subsisteme, în ordinea crescătoare a complexităţii. Legendă: CL= 
complex local, celelalte coduri ca în tabelul 1. Note : 1 sisteme terestre pot fi prezente în unele 
complexe locale, 2 insule şi sisteme ripariene de tipul (6) desemnează complexe cu număr mare 
din fiecare tip de ecosistem, de obicei cu suprafaţă mare şi care permit existenţa populaţiilor de 
mamifere mari, 3 când zona ripariană este un ecoton, ea este inclusă în structura Dunării, 4 
insulele nu sunt incluse. 
 

Subsisteme ale SDI 
Nivel ierarhic Nume 

Tipuri de ecosisteme în structura subsistemului 
(pe baza criteriilor 1 şi 2) 

                          Dunărea 
Ecosistem Canale C1 - - - - - - 
Ecosistem Lacuri de baraj C2 - - - - - - 
                          Insule de complexitate crescândă 
Ecosistem Insulă (1) - S1 - - - - - 
Ecosistem, CL Insulă (2) - S2 L1i - - - (U)1 
Complex local Insulă (3) C3 S2 L2 D1i - - - 
Complex local Insulă (4) C3 S2 L2 D2 M1i - - 
Complex local Insulă (5, 62) C3 S2 L2 D2 M2 A1 (U) 
                         Sisteme ripariene neîndiguite de complexitate crescândă 
Ecosistem Riparian (13) - S2 - - - - - 
Ecosistem, CL Riparian (2) - S2 L1r - - - - 
Complex local Riparian (3) C3 S2 L2 D1r - - - 
Complex local Riparian (4) C3 S2 L2 D2 M1r - - 
Complex local Riparian (5, 62) C3 S2 L2 D2 M2 A2 - 
Complex local Sisteme 

îndiguit
e 

C3 - - D3 M3 A3  

Ecosistem Lagune  - - - - A4 - 
Complex local Coasta mării4 - - - - - A5 - 
 
Anexa 3 Tabelul 3 Compartimente abiotice şi module trofodinamice din structura modelelor 
homomorfe ale ecosistemelor (separate conforme crieriului 1) din structura SDI. Tipuri 
secundare de ecosisteme (separate prin criteriile 2 şi 3, tabelul 1) pot să nu includă toate 
compartimentele prezentate. Legendă: codurile ecosistemelor ca în tabelul 1, cu excepţia C 
(limitate la canale active) şi A (se referă la toate celelalte ecosisteme acvatice), PP = 
compartimente la baza lanţurilor trofice de tipul 1 (producători primari), Dt = compartimente la 
baza lanţurilor trofice de tipul 2 şi 3 (consumatori de detritus şi carbon organic dizolvat, Cs = alţi 
consumatori, UHGM = compartimente abiotice, x  = specific fazei acvatice, x  = specific fazei 
terestre, x  = specific ambelor faze. Note: * importanţă mică pentru ecosistem, dar mare pentru 
complex datorită transferului către alte ecosisteme. 
 
Nr Compartiment / Ecosistem C S L D M A U  Nr Compartiment / Ecosistem C S L D M A U
1 Apă de suprafaţă (UHGM) x x x x x x   19 Nev. detrito, copro, necrofage terestre (Cs)  x x x x  x
2 Materie partic. (MP) în suspensie (UHGM) x x x x x x   20 Nev. prădătoare terestre (Cs)  x x x x  x
3 Materie organică dizolvată (UHGM) x x x x x x   21 Mamifere rozătoare mici (Cs)   x x x  x
4 Plante acvatice şi epifiton (PP)    x x x   22 Animale domestice (Cs)   x x x  x
5 Fitoplancton (PP) x x * x x x   23 Mamifere sălbatice mari (Cs)   x x x  x
6 Bacterioplancton (Dt) x x * x x x   24 Păsări granivore şi frugivore (Cs)  x x x x  x
7 Detritivori bentonici (Dt) x x    x   25 Păsări insectivore (Cs)  x x x x  x
8 Zooplancton 1 (Cs) x x * x x x   26 Păsări prădătoare (Cs)   x x x  x
9 Faună fitofilă (Cs)    x x x   27 Sol, sediment, MP sedimentată  (UHGM) x x x x x x x

10 Zooplancton 2 (Cs) x x * x x x   28 Apă subterană (UHGM) x x x x x x x
11 Vertebrate şi larve planctivore (Cs)    x x x   29 Atmosferă (UHGM) x x x x x x x
12 Bivalve (Cs, Dt) x x    x   30 Detritus (litieră, necromasă, etc) (UHGM) x x x x x x x
13 Faună bentonică răpitoare (Cs) x x    x   31 Micoorganisme din sol/sediment (PP, Dt) x x x x x x x
14 Peşti omnivori (Cs) x   x x x   32 Vegetaţie (subteran) (PP)  x x x x  x
15 Peşti răpitori (Cs) x   x x x   33 Vegetaţie (suprateran; erbacee) (PP)  x x x x  x
16 Păsări ihtiofage (Cs) x     x   34 Vegetaţie (suprateran; arbusti, arbori) (PP)   x x   x
17 Micofagi şi bacteriofagi edafici (Cs)  x x x x  x  35 Amfibieni (Cs)  x x x x x x
18 Nevertebrate fitofage terestre (Cs)  x x x x  x           



Anexe 

 

230

 
 

 
 
Anexa 3 Figura 3 Model homomorf de principiu al unei insule complexe sau foarte complexe 
(tip 5 şi 6, care include toate categoriile de ecosisteme separate după aplicarea criteriului 1 - 
detalii în tabelul 1). Fluxurile dintre ecositeme sunt mediate de compartimente numerotate ca în 
tabelul 3. În sistemele reale fiecare categorie de ecosisteme poate fi prezentă în mai multe 
subtipuri, diferenţiate prin aplicarea celorlalte criterii. 

 
Ţărmuri 
 

 
Grinduri 
 
 

 
Depresiun

i 
 

 
Mlaştini

 

 
Lacuri 

 

Canal al Dunării 

22 22 2234 34
14, 
15 

14, 
15 

18, 19, 
20, 28 18, 19, 20, 35 19, 20, 35 

1-3, 5, 6, 8, 
10 

4, 9 
4, 9 

1-3, 
5, 6, 

8, 10 

4, 97, 
12, 
13 

1-3, 
5, 6, 

8,
10

30 

Canale insulare active 

Sisteme socio-economice locale 

1-3, 5, 6,  
 

8, 10, 22, 23 

1-3, 5, 6,  
 

8, 10, 22 

1-3, 5, 
 

 6, 8, 10 

Alte complexe locale 
16 
29 

,             18, 19, 20,   24, 25, 26, 29 

Anexa 3 Figura 2 Detaliu al Deltei interioare a
Dunării În care se prezintă Insula Mică a Brăilei 
(170km2), o zonă protejată care include cea mai 
mare parte din lunca rămasă în stare naturală.
Săgeţile continue indică insule de diferite 
complexităţi (după cum sunt prezentate în tabelul
2). Liniile negre groase indică unele transecte care
traversează ecosisteme cercetate intensiv în anii 
’90. 
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Anexa 3 Figura 6 Modelul 
homomorf asociat ecosistemelor 
de grind natural rar inundat 
(staţiile H2, I2 (Ai), I4 (Aii), B, 
G2 (adaptat după Cristofor, 
coord., 1992). 

Anexa 3 Figura 7 Modelul homomorf asociat 
ecosistemelor de depresiune interioară. Toate 
compartimentele sunt prezente în cazul pădurii 
interioare frecvent inundată (staţia H3). 
Compartimentul notat cu ** nu este prezent în 
ecosistemul de pajişte (G3, G4), iar 
compartimentele notate cu * nu sunt prezente în 
zona îndiguită (G4) (adaptat după Cristofor, 
coord., 1992) 
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Anexa 3 Figura 8 Modelul 
homomorf asociat 
ecosistemelor de mlaştină 
(staţiile H4, H5) (Adaptat după 
Cristofor, coord., 1992). 
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Anexa 3 Figura 9 Modelul 
homomorf asociat 
ecosistemelor lacustre foarte 
puţin adânci dominate de 
macrofite din Insula Fundu 
Mare (staţiile LCh, IS, LB, 
LBd, LF) (adaptat după 
Cristofor, coord., 1992). 
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Anexa 3 Figura 10 Detalierea structurii şi relaţiilor compartimentelor 6 (litieră şi detritus) şi 9 
(nevertebrate detritivore) în ecosistemele de ţărm, pădure frecvent inundată interioară şi 
mlaştină. Zonele gri reprezintă compartimentele a căror detaliere este prezentat`. 
 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

237

Anexa 4 Caracterizarea modificărilor structurale şi funcţionale ale SDI în starea actuală faţă de 
starea de referinţă68 
 
Rolul acestei anexe este să dea o imagine asupra structurii compartimentelor69 biotice şi abiotice 
care vor fi analizate din punct de vedere al rolului în stocarea şi ciclarea metalelor şi să pună în 
context modificările datorate poluări cu metale. 

 
Modificările la nivelul complexului regional (al SDI ca ansamblu) au constat în lucrări 
hidrotehnice de mare anvergură (canale, baraje) şi îndiguiri şi substituirea ecosistemelor naturale 
cu cele dominate de om (ex. ferme piscicole intensive şi ferme agricole intensive, plantaţii de 
plop).  Tabelul 1 prezintă tipurile de componenente din structura celor nouă sectoare ale SDI, 
atât înaintea modificărilor structurale la nivel de complex, cât şi în starea actuală, iar tabelul 2 
modificările structurale la nivel de ecosistem. 
 
Anexa 4 Tabelul 1 Modificările structurale (indicate de suprafeţele haşurate) la nivelul 
complexului regional, evaluate prin prezenţa componenetelor ecologice în sectoarele principale 
ale SDI (de la 1 la 9, cum apare prezentat în Anexa 3 figura 1A, B). Legendă: * teritoriul 
României 

 Prezenţa în sectoarele SDI, în starea de referinţă (Rf, înainte de 1890) şi actuală (Cr)  
1 2* 3 4 5 6 7 8 9 Componente 

Rf Cr Rf Cr Rf Cr Rf Cr Rf Cr Rf Cr Rf Cr Rf Cr Rf Cr 
Canalul Dunării 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Lacuri de acumulare  1      
Insule (1) 1  1 1 1 1    
Insule (2) 1  1 1 1 1  1 1 1 1 
Insule (3)   1 1 1 1    
Insule (4)     1 1 1  1 1    
Insule (5)     1 1 1 1   
Insulă (6)     3 1 3 2    
Sisteme ripariene (1) 1 1   1 1    
Sisteme ripariene (2)   1 3 1 2 1 1 1  1 1 1 
Sisteme ripariene (3)   1 2 1 3 2 1  1 1 1 
Sisteme ripariene (4)   2 1 1 1  1 1 
Sisteme ripariene (5)     2 1 1 1 2 1 
Sisteme ripariene (6)   3 1 3 3 2    
Zone îndiguite    2 3 2  2 1  1 
Lagune      1 1 
Coasta mării        1 1 

 
Numărul de module trofo-dinamice (MTD) din structura ecosistemelor s-a modificat prin următoarele 
mecanisme: 
1. Reducerea conectivităţii longitudinale 
2. Eliminarea perioadelor de inundaţie în sistemele îndiguite 
3. Simplificarea structurii complexelor locale naturale de ecosisteme 
4. Simplificarea structurii microhabitatelor datorită conversiei pădurilor naturale în păduri plantate 
5. Eutrofizarea lacurilor puţin şi foarte puţin adânci 
 
Modificările la nivelul fiecărui modul trofo-dinamic în parte sunt detaliate în Vădineanu şi colab. 
(2001). 
 
Modificările structurii au avut consecinţe majore asupra bunurilor şi serviciilor oferite de SDI. 
Pentru a ilustra efectele modificărilor complexelor de ecosisteme, tabelul 3 prezintă rezultatele 

                                            
68 sursa bibliografică este aceeaşi cu a anexei 3. 
69 un compartiment biotic include unul sau mai multe module trofodinamice. Agregarea MTD se justifică atunci când rezoluţia la nivel de MTD 
nu este necesară în contextul unor obiective particulare ale programului de cercetare, sau este impusă de caractarul limitat al resurselor 
disponibile. 
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analizei funcţionale calitative (procedura FAEWE-PROTOWET, Maltby şi colab., 1998) asupra 
a patru tipuri de complexe de ecosisteme: o insulă (6), un sistem riparian (6), o zonă îndiguită şi 
un sistem riparian (3) alăturat unei zone îndiguite (codurile sunt cele din tabelul 2; o evaluare de 
detaliu pentru toate timpurile de componente ale SDI este prezentata in Anexa 5).  Cele mai 
afectate servicii ale SDI au fost cele legate de producţia de resurse biologice regenerabile şi 
purificarea apei, pentru că sunt dependente de suprafaţa de zone umede şi au fost influenţate 
direct de modificările structurale, la care se poate adăuga menţinerea microclimatului regional, 
dependent de mărimea suprafeţei inundate.  
 
Anexa 4 Tabelul 2 Modificări structurale la nivel de ecosistem (indicate prin casetele gri) 
estimate pe baza prezenţei MTD în starea de referinţă (Rf, înainte 1950) şi actuală (Cr), şi prin 
modificări în interiorul compartimentelor. Legenda: de la 1 la 3 = creştere a prezenţei (Rf faţă de 
Cr; MTD nu sunt comparabile), NE = neestimat, celelte coduri la fel ca în  Anexa 3 tabelul 3. 
 
No Compartiment / Ecosistem C S L D M A U Prezenţă în  starea de Rf şi Cr 

Specific fazei inundate (x accentuat) Rf Cr
Modificări în 

compartimente 

1 Apă de suprafaţă (UHGM) x x x x x x  - - 2 
2 Materie partic. (MP) în suspensie (UHGM) x x x x x x  - - 3 
3 Materie organică dizolvată (UHGM) x x x x x x  - - 2 
4 Plante acvatice şi epifiton (PP)    x x x  3 1 3 
5 Fitoplancton (PP) x x * x x x  2 1 2 
6 Bacterioplancton (Dt) x x * x x x  2 1 NE 
7 Detritivori bentonici (Dt) x x    x  2 1 2 
8 Zooplancton 1 (Cs) x x * x x x  2 1 3 
9 Faună fitofilă (Cs)    x x x  1 1 NE 

10 Zooplancton 2 (Cs) x x * x x x  3 1 3 
11 Vertebrate şi larve planctivore (Cs)    x x x  NE NE NE 
12 Bivalve (Cs, Dt) x x    x  2 1 2 
13 Faună bentonică răpitoare (Cs) x x    x  2 1 2 
14 Peşti omnivori (Cs) x     x  2 1 3 
15 Peşti răpitori (Cs) x     x  3 1 3 
16 Păsări ihtiofage (Cs) x     x  2 1 2 

Specific fazei neinundate (x normal)  
17 Micofagi şi bacteriofagi edafici (Cs)  x x x x  x NE NE NE 
18 Nevertebrate fitofage terestre (Cs)  x x x x  x 2 1 2 
19 Nev. detrito, copro, necrofage terestre (Cs)  x x x x  x 1 1 2 
20 Nev. prădătoare terestre (Cs)  x x x x  x 2 1 2 
21 Mamifere rozătoare mici (Cs)   x x x  x NE NE NE 
22 Animale domestice (Cs)   x x x  x 1 2 NE 
23 Mamifere sălbatice mari (Cs)   x x x  x 3 1 NE 
24 Păsări granivore şi frugivore (Cs)  x x x x  x NE NE NE 
25 Păsări insectivore (Cs)  x x x x  x NE NE NE 
26 Păsări prădătoare (Cs)   x x x  x 3 1 NE 

Specific ambelor faze(x italic)  
27 Sol, sediment, MP sedimentată  (UHGM) x x x x x x x - - - 
28 Apă subterană (UHGM) x x x x x x x - - 1 
29 Atmosferă (UHGM) x x x x x x x - - NE 
30 Detritus (litieră, necromasă, etc) (UHGM) x x x x x x x - - NE 
31 Micoorganisme din sol/sediment (PP, Dt) x x x x x x x NE NE NE 
32 Vegetaţie (subteran) (PP)  x x x x  x NE NE NE 
33 Vegetaţie (suprateran; erbacee) (PP)  x x x x  x 1 1 3 
34 Vegetaţie (suprateran; arbusti, arbori) (PP)   x x   x 2 1 3 
35 Amfibiein (Cs)  x x x x x x 2 1 NE 
 Număr de MTD (max) 11 17 15 22 21 15 15
 Număr de compartimente abiotice (max) 7 7 7 7 7 7 4
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Anexa 4 Tabelul 3 Evaluarea calitativă a principalelor funcţii îndeplinite de zonele umede ale 
SDI în termeni de grade de îndeplinire. Starea de referinţă (Rf) şi actuală (Cr) sunt cele 
prezentate în Anexa 4 tabelul 1, iar codurile complexelor sunt cele din Anexa 3 tabelul 2. 
Legendă: - = funcţia nu este îndeplinită, xx = funcţia este îndeplinită într-o măsură mică, xxx = 
funcţia este îndeplinită 

  Dominant in starea Rf Dominant in starea Cr 
Serviciu / componentă ecologică Insulă (6) Sistem 

riparian (6) 
Zonă 

îndiguită 
Sistem 

riparian (3) 
Retenţia apei pe termen scurt xxx xxx - xxx 
Retenţia apei pe termen lung xxx xxx - xx 
Retentia sedimentului xxx xxx - xx 
Retentia nutrientilor xxx xxx - xx 
Exportul de azot prin denitrificare xxx xxx xx xx 
Exportul de nutrienti prin utilizarea terenuluil xxx xxx xxx xx 
Asigurarea diversităţii structurale a habitatelor xxx xxx xx xx 
Microhabitate pentru nevertebrate xxx xxx xx xx 
Microhabitate pentru peşti xxx xxx xx - 
Microhabitate pentru reptile şi amfibieni xxx xxx xx xx 
Microhabitate pentru păsări xxx xxx xx xx 
Microhabitate pentru mamifere mari xxx xxx - - 
Menţinerea biodiversităţii la scară regională xxx xxx - xx 
Menţinerea biodiversităţi la scară europeană xx xx - - 
Producţia de biomasă xxx xxx xxx xx 
Importul şi exportul de biomasă prin mecanisme fizice xx xx - xx 
Exportul de biomasă prin recoltare xxx xxx xxx xx 
     

Intrări antropice de energie şi nutrienţi mic mic mare mare 
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Anexa 5 Rezultate ale analizei funcţionale a capitalului natural al SDI70 
 

Ne vom limita la prezentarea rezultatelor analizei funcţionale calitative a tuturor serviciilor 
(Iordache şi colab, 2001), ale analizei cantitative a serviciilor de retenţie a apei de inundaţie 
(Iordache şi Adamescu, 2001) şi retenţiei sedimentului, rezultate le-am utilizat în cadrul corpului 
principal al lucării. Datele referitoare la exportul azot prin denitrificarea sunt prezentate în 
capitolul de rezultate al lucrării (subcapitolul 3.6). 
 

Procedura de analiză funcţională semicantitativă FAEWE – PROTOWET a fost aplicată şi 
finalizată în 15 componente ale SDI cu diferite grade de complexitate. În tabelul 1 sunt 
sintetizate rezultatele pentru toate complexele investigate. Se indică scorurile ponderate la nivel 
de complex în funcţie de suprafaţa ecosistemelor, fără a se da detalii pentru fiecare ecosistem în 
parte. Se poate constata că funcţiile asociate menţinerii diversităţii specifice sunt puternic 
afectate de eliminarea complexelor de ecosisteme de ordin mare. Retenţia nutrienţilor este 
corelată cu ordinul complexului doar la nivelul unor mecanisme, cum este exportul prin 
denitrificare. Aceasta inseamnă că recuperarea serviciului de retenţie a nutrienţilor s-ar putea 
face prin reabilitarea unui număr mare de sisteme de mici dimensiuni (retenţia nutrienţilor pare a 
fi scăzut substanţial datorită reducerii suprafeţelor inundabile, nu datorită disparţiei unui anumit 
tip de complex). Această soluţie nu ar duce şi la creştere funcţiei de menţinere a diversităţii 
specifice, care reclamă o strategie axată pe reconstrucţia de complexe de mari dimensiuni. 
 

Scorul total şi cel mediu, care reflectă modul de îndeplinire al tuturor funcţiilor scade cu ordinul 
complexului, mai evident pentru sistemelor insulare, în cazul cărora au fost evaluate şi complexe 
foarte simple (de ordinul 2). 
 

Evaluarea zonelor îndiguite arată un nivel foarte redus de îndeplinire a funcţiilor în general, 
funcţia de export antropic de biomasă fiind comparabilă cu cea din insulele foarte complexe. 
 
Limitele unei evaluări la nivel de complex local vin din ignorarea funcţiilor care depind de 
relaţiile dintre componentele SDI. Spre exemplu, scorul mediu al insulelor foarte simple 
analizate (Talchia şi O. Turcesc) ar sugera un rol minor. În contextul dinamicii fluviale (rezultat 
al proceselor de eroziune şi sedimentare) însă sistemele simple joacă un rol foarte important, ele 
fiind cele care pot fi la originea sistemelor mai complexe (Amoros şi Petts, 1993). În etapa 
următoare urmează să fie evaluate (independent de proceduri preexistente, datorită absenţei 
acestora) anumite servicii care ţin de funcţionarea sistemului regional în ansamblu. 
 
O a doua limită a procedurii vine din faptul că există un antogonism posibil între anumite funcţii, 
pe care analiza nu îl evidenţiază în mod direct. Spre exemplu, retenţia sedimentului este asociată 
şi cu retenţia a numeroase substanţe toxice. Funcţia de retenţie a substanţelor toxice nu este luată 
în mod direct în considerare, deşi ea le poate afecta pe cele care implică MTD-ce prin efecte 
ecotoxicologice. În acest sens, evidenţiem că, în afară de problemele datorate eutrofizării în 
Marea Neagră, s-a constat în ultimii ani şi o accentuată creştere a concentraţiei de metale grele 
(Vădineanu şi colab., 2000), care, parţial, poate fi pusă pe seama scăderii capacităţii de retenţie a 
zonelor umede ale SDI în contextul unor probleme deosebite de poluare (de ex. conflictul din 
fosta Iugoslavie). Evaluarea la nivel cantitativ a serviciului de retenţie a metalelor este prezentată 
la capitolul de rezultate. Evaluarea măsurii în care această funcţie le poate afecta pe  celelalte 
este limitată de baza de cunoştinţe actuală şi necesită cercetări suplimentare. 
 
Funcţia de retenţie a apei de inundaţie are un rol deosebit de imporant în zonele umede ripariene 
datorită conexiunilor pe care le are în mod direct şi indirect cu celelalte funcţii. Evaluările 
prezentate sunt făcute la două niveluri de rezoluţie: local şi regional. 

                                            
70 Capitolul preia textul din capitolul omonim elaborat pentru raportul anual  2001 al proiectului REDI (Reţeua Ecologică a Dunării Inferioare, 
coordonator Sergiu Cristofor). 
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Anexa 5 Tabelul 1 Rezultatele analizei funcţionale (procedura FAEWE) în complexele 
investigate. Cu gri sunt indicate funcţiile a căror îndeplinire are tendinţa de scădere o dată cu 
ordinul complexului de ecosisteme. 
 

Funcţia / Complexe insulare
Fundu 
Mare Calnovăţ Păpădia

Sect. O. 
Popa Carabulea Cenghina Talchia

Calafatul 
Mic

Reţinerea apei de inundaţie pe termen scurt 2.7 2.5 2.6 2.4 2.0 2.0 2.7 2.1

Reţinerea apei de inundaţie pe termen lung 1.8 1.1 0.8 0.6 0.0 0.4 0.0 0.0

Reţinerea sedimentului 2.4 2.1 2.2 1.5 2.9 1.5 3.0 1.8

Reţinerea nutrienţilor 2.4 2.1 2.3 1.2 2.8 1.6 2.3 2.0

Exportul gazos al N prin denitrificare 2.5 2.6 2.2 3.0 2.7 2.0 0.6 0.0

Exportul nutrienţilor prin utilizarea terenurilor 1.9 1.4 1.6 1.3 0.0 1.2 0.0 0.0

Asigurarea diversităţii structurale generale a habitatului 2.6 2.5 2.8 2.7 2.3 2.3 0.0 0.0

Asigurarea condiţiilor locale pentru macronevertebrate 2.6 2.7 2.3 2.9 2.9 2.4 0.8 2.0

Asigurarea condiţiilor locale pentru  peşti 3.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0

Asigurarea condiţiilor locale pentru reptile şi amfibieni 2.6 2.4 2.8 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0

Asigurarea condiţiilor locale pentru păsări 3.0 2.1 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.0

Asigurarea condiţiilor locale pentru mamifere 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0

Asigurarea diversităţii plantelor 2.6 2.1 2.4 2.9 2.0 2.4 0.6 2.0

Producţia de biomasă (primară) 3.0 3.0 2.8 2.9 2.5 3.0 0.6 3.0

Importul şi exportul de biomasă prin procese fizice 1.1 0.8 0.9 0.9 2.4 0.8 2.1 2.0

Exportul antropic de biomasă 2.5 2.1 1.7 1.3 0.0 1.2 0.0 0.0

Scor Total 39.7 32.5 32.4 32.6 30.5 26.8 15.7 16.9
Scor mediu 2.48 2.03 2.03 2.04 1.91 1.68 0.98 1.06
Ordinul complexului insular 5 4 4 3 3 3 2 2

Funcţia / Cx. ripariene şi îndiguite Cx. Rast Ciuperceni
Gura 
Gârluţei Gârcov Arceru Potelu Arceru

Reţinerea apei de inundaţie pe termen scurt 2.2 2.5 2.4 2 2 0 0

Reţinerea apei de inundaţie pe termen lung 2.5 1.5 0.7 0.2 0.8 0 0

Reţinerea sedimentului 1.7 2.1 2.7 1.1 1.2 0 0

Reţinerea nutrienţilor 2.6 2.1 1.9 1.8 2 0 0

Exportul gazos al N prin denitrificare 2.8 1.8 2.0 2.6 2.4 2 2

Exportul nutrienţilor prin utilizarea terenurilor 2.1 2 2.7 2 2 3 0

Asigurarea diversităţii structurale generale a habitatului 2.5 2.1 2.0 2 1.4 0.2 2

Asigurarea condiţiilor locale pentru macronevertebrate 3.0 1.2 2.0 2.4 1.4 0.4 2

Asigurarea condiţiilor locale pentru  peşti 0.5 0 0.0 0 0 0 2

Asigurarea condiţiilor locale pentru reptile şi amfibieni 2.6 1.8 2.0 2.5 1.2 0.1 3

Asigurarea condiţiilor locale pentru păsări 3.0 0.4 0.0 0.9 0.8 0 2

Asigurarea condiţiilor locale pentru mamifere 3.0 0 0.0 0 0 0 0

Asigurarea diversităţii plantelor 2.8 0.4 0.6 0.8 2.2 0.4 2

Producţia de biomasă (primară) 3.0 2.4 2.9 2.8 2.6 3 3

Importul şi exportul de biomasă prin procese fizice 0.02 0.1 0.1 0 0.6 0 0

Exportul antropic de biomasă 2.1 3 2.7 3 3 3 2

Scor Total 36.4 23.4 24.5 24.1 23.6 12.1 20.0
Scor mediu 2.27 1.46 1.53 1.51 1.48 0.8 1.3
Ordinul complexului riparian 5 4 3 3 3 îndiguite  

 
Tabelul 2 include rezultatele evaluării cantitative a retenţiei apei şi sedimentului în trei complexe 
investigate intensiv (sectorul din O. Popa traversat de transectul I, complexul riparian Gura 
Gârluţei, traversat de transectul G şi O. Fundu Mare, traversat de transectul H). Rezultatele 
confirmă tendinţele observate prin evaluarea calitativă, de creştere a capacităţii de retenţie cu 
creşterea ordinului complexului. 
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Anexa 5 Tabelul 2 Parametrii pentru caracterizarea retenţiei apei şi sedimentului în trei 
complexe de ecosisteme investigate intensiv în perioada 1995-1997. Datele prezentate aici 
caracterizează anul hidrologic 1996. 

I G H 
V de inundaţie termen foarte scurt (tfs) (m3/ha) 10750 6667 9521
V de inundaţie termen  scurt (ts) (m3/ha) 1250 4667 10031
V de inundaţie termen mediu (ts) (m3/ha) 1500 333 7741
Intrări totale de apă tfs (m3/an/ha) 3859250 741333 265229
Intrări totale de apă ts (m3/an/ha) 25000 9333 50154
Intrări totale apăt tm (m3/an/ha) 4500 333 19353
Volum total filtrat (m3/an/ha) 3888750 751000 334736
Intrări de seston prin apa filtrată (t/an/ha) 777.8 150.2 66.9
Sedimentare medie (t/an/ha) 468.27 139.65 64.25
Eficienţa retenţiei (% din sedimentul intrat) 60.21 92.97 95.97
Export seston tfs, ts (exclusiv eroziune, t/an/ha) 309.5 10.6 2.7
Export seston tm (t/ha/an) - - 1.9
Evapotranspiraţie medie pe complex (m3/ha/an) 375 161 1199
Export apă tfs (m3/ha/an) 3859250 741333 265229
Export apă ts (m3/ha/an) 25000 9333 50154
Export apă tm prin fluxuri de suprafaţă (m3/ha/an) - - 18155

 
Rezultatele evaluării la nivelul întregului SDI sunt prezentate în tabelul 3. Se poate observa 
creşterea foarte importantă a acestei funcţii (ca şi a volumui de apă care iese din SDI prin 
evapotranspiraţie) în cazul reabilitării unui suprafeţe de 120000 ha de zone umede cu 
complexitate foarte ridicată (ordinul 5 şi 6). Creşterea importantă a evapotranspiraţiei ar putea 
avea efecte benefice din punct de vedere al climatului regional. 
 
Extrapolarea la nivelul întregului SDI s-a făcut utilizând rezultatele evaluării bunurilor de nivel 
ecosistemic şi al complexelor (Bodescu, 2001), observaţii şi determinări ale unor parametrii în 
timpul unui program extensiv de cercetare (1999-2000). Prin urmare, spre deosebire de 
rezultatele la nivel de complex local, rezultatele la nivel regional au caracter de evaluări, cu 
un grad nu foarte ridicat de precizie, în special deoarece inventarierea tipurilor de ecosisteme şi 
complexe nu era încă finalizată la momentul elaborării acestei lucrări. Această observaţie este 
valabilă şi pentru celelalte rezultate cantitative ale evaluării la nivel regional. 
 
Anexa 5 Tabelul 3 Capacitatea de retenţie a apei în zona inundabilă a SDI (starea actuală) şi 
volumul de apă care părăseşte sistemul prin evapotranspiraţie din zona inundabilă (km3/an). 
 
Sector al SDI Capacitate de retenţie Evapotranspiraţie 
 Timp scurt şi f. scurt Timp mediu  
Calafat-Jiu 0.227 0.038 0.0052 
Jiu-Călăraşi 0.494 0.138 0.0204 
Călăraşi-Brăila 0.868 0.216 0.0309 
Brăila-Tulcea 0.270 0.015 0.0011 
TOTAL 1.859 0.408 0.0576 
Creştere la reabilitarea 
a 100000 ha în delta 
interioară şi 20000 ha 
în lunca din aval 

2.346 0.929 0.144 

 
Rezultatele evaluării retenţiei sedimentului în SDI sunt prezentate în tabelul 4. Se poate constata 
rolul dominant al deltei interioare (cu o capacitate de retenţie mai mare decât a tuturor celorlalte 
sectoare). 
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Anexa 6 Fundamentarea soluţiilor pentru managementul optim al capitalului natural al SDI71 
 

Etapele elaborării planului pentru managementul adaptativ al co-dezvoltării sistemelor socio-
economice şi capitalului natural pentru cazul unui complex regional (cum este SDI) sunt 
următoarele: 
1. Accesarea sistemului suport de asistare a deciziilor pentru managementul capitalului natural. 

1.1 Accesarea sistemului informaţional specific 
1.1.2 Caracterizarea bazei de cunoştinţe: 
Identificarea CN si SSE-ce. Setul de reguli, legi şi modele care conditionează a) evaluarea ofertei de bunuri şi 
servicii a CN şi b) evaluarea felului cum are loc gestionarea CN. 
1.1.3 Construirea bazei de date: 
Valori ale parametrilor de stare ai CN si SSE care conditionează evaluarea ofertei de B şi S a CN (la nivel 
calitativ, cantitativ sau de modelare) şi a felului cum este gestionat CN. 

1.2 Aplicarea procedurilor de evaluare economică a CN 
1.2.1 Analiza funcţională a capitalului natural 
1.2.2 Analiza valorică a capitalului natural 

1.3 Caracterizarea stării componentelor SSAD care nu pot fi reproiectate prin management la acest nivel ierarhic 
(legislatie, reglementări, formarea resursei umane, infrastructură instituţională la nivel de SSE regional si 
macroregional). 

2. Stabilirea pachetelor de obiective şi elaborarea variantelor posibile de plan managerial pentru a) 
restructurarea CN, b) restructurarea SSE-ce la nivelul MF care include organizaţii implicate în 
managementul capitalului natural şi c) ajustarea practicilor manageriale - relatiilor SSE-CN (pentru 
reducerea presiunii sub nivelul capacităţii de suport şi valorificarea bunurilor şi serviciilor  neglijate). 

3. Evaluarea variantelor de plan managerial 
3.1 Evaluarea tehnologiilor disponibile pentru implementarea variantelor şi pentru monitorizarea rezultatelor. 
3.2 Evaluarea resurselor organizaţionale (private şi publice - instituţionale) disponibile pentru implementare 
3.3 Evaluarea bugetului de timp necesar pentru implementare 

 3.4 Evaluarea costurilor de implementare şi monitorizare a rezultatelor. 
 3.5 Identificarea surselor de finantare a implementării şi monitorizării 
 3.6 Evaluarea impactului implementării asupra altor sisteme ecologice (din CN sau SSE), organizaţii şi grupuri sociale 

3.7 Analiza cost beneficiu şi evaluarea fezabilităţii variantelor. 
4. Elaborarea setului de soluţii alternative şi recomandări. 
 
Organizaţia la nivelul căreia se va lua decizia cu privire la implementarea planului de 
management al CN al SDI este Guvernul României. Scopul pentru care se dezvoltă planul de 
management este următorul: “Managementul durabil al capitalului natural din structura 
Sistemului Dunării Inferioare”. Acesta este un scop operaţional derivat din scopuri tactice 
asociate implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (Guvernul României, 
1999). Dintre scopurile tactice prin intermediul cărora se implementează strategia, scopul 
operaţional se subsumează în mod direct următoarelor: 

 Redimensionarea şi remodelarea structurii economico-sociale şi transformarea ei într-un 
sistem durabil 

 Stoparea procesului de deteriorare a Capitalului Natural şi iniţierea refacerii acestuia. 
 
Subsumarea la două scopuri tactice în acelaşi timp e necesară datorită interdependenţei dintre 
capitalul natural şi sistemele socio-economice, care face ca  la nivel regional să fie necesar un 
managementul adaptativ al co-dezvoltării sistemelor socio-economice şi capitalului natural, şi nu 
un management al capitalului natural de tipul celui aplicat de organizaţiile cu AF0 şi AF1. 
 
Scopul operaţional derivă din următoarele obiective sectoriale (op. cit.): 

 îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă prin implementarea unor metode şi mijloace de 
prevenire, limitare şi diminuare a poluării 

 reconstrucţia ecologică a râurilor prin îmbunătăţirea şi respectiv realizarea unor habitate 
corespunzătoare conservării biodiversităţii 

 reducerea riscului producerii unor inundaţii prin realizarea unor îndiguiri în combinaţie cu 
păstrarea unor zone umede în lungul cursurilor de apă 

                                            
71 Capitolul preia textul elaborat pentru raportul anual  2001 al proiectului REDI (Reţeua Ecologică a Dunării Inferioare, coordonator Sergiu 
Cristofor). 
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 reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate structural de factori naturali şi antropici, 
inclusiv renaturalizarea forestieră a unor zone din Lunca Dunării 

 crearea de sisteme şi structuri viabile de organizare, producţie şi gestionare a exploataţiilor 
agricole de dimensiuni optime specifice diferitelor condiţii ecologice 

 reducerea suprafeţei  arabile puternic afectate de fenomene şi procese dăunătoare [în scopul] 
împăduririi, înţelenirii sau altor utilizări eficiente economic şi ecologic. 

 
Scopul operaţional vine, de asemenea, în sprijinul rezolvării tuturor problemelor asociate 
deteriorării Luncii inundabile, Deltei Dunării (op. cit, p. 36) şi susţine acordurile şi convenţiilor 
internaţionale şi regionale de mediu relevante pentru SDI la care România e parte (caseta 1) 
 
Anexa 6 Caseta 1 Convenţii, iniţiative şi programe internaţionale privind conservarea şi 
utilizarea durabilă a diversităţii biologice la care România este parte şi care au relevanţă directă 
pentru SDI. 

 
 
Obiectivele concrete pentu managementul durabil al CN al SDI sunt următoarele72: 
1. Restaurarea capitalului natural al SDI. Atingerea obiectivului de restaurare condiţionează cel 

de al doilea obiectiv. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un plan de management 
de unică folosinţă, şi anume un proiect de restaurare a capitalului natural al SDI.  

2. Optimizarea sistemelor socio-economice şi organizaţiilor locale care utilizează CN al SDI. 
Optimizarea SSE-ce are în vedere creşterea eficienţei utilizării temeliei lor ecologice. Pentru 
atingerea acestui obiectiv sunt necesare următoarele planuri de management: politici prin 
care să se influenţeze comportamentul diferitelor tipuri de organizaţii din structura sistemelor 
socio-economice, să se catalizeze apariţia unor organizaţii noi, şi programe care să susţină 
organizaţiile73 în elaborarea şi implementarea unor PMCN proprii. 

 
Figura 1 prezintă cadrul conceptual al dezvoltării şi implementării unui proiect pentru 
conservarea biodiversităţii şi restaurarea zonelor umede în SDI. 
 
 

                                            
72 Scopul operaţional şi obiectivele concrete evidenţiază ca aria funcţională de managent a capitalului natural de la nivel guvernamental are 
responsabilităţi (în termenii clasificării din capitolul anterior) de ordinul 4 (restructurarea CN şi SSE pentru dezvoltare durabilă) şi 2 
(restructurarea CN pentru maximalizarea ofertei de bunuri şi servicii). 
73 inclusiv pe cele care gestionează bunuri publice de tipul “arii protejate”. 

Convenţii la nivel global: 
 Convenţia privind diversitatea biologică 
 Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat pentru păsările acvatice (Ramsar) 
 Convenţia privind conservarea speciilor migratoare (Bonn) 

Convenţii la nivel Pan-European: 
 Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa 
 Acordul privind conservarea cetaceelor mici din Marea Mediterana si Marea Neagră 

Convenţii la nivel regional – European: 
 Convenţia de la Bucureşti privind protecţia Mării Negre împotriva poluării (Bucureşti, 1992) 
 Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia, 1994) 
 Acordul de la Bucureşti privind restaurarea luncilor şi zonelor umede pe fluviul Dunărea şi Marea Neagră şi crearea ariei 

protejate a deltei fluviului (Bucureşti, 2000) 
Iniţiative şi programe: 

 EPDRB - Programul de mediu pentru bazinul fluviului Dunărea 
 Planul de acţiune pentru Marea Neagră (UNEP / UNDP / Banca Mondială) 
 Programul GEF pentru bazinul Dunării  (1991, Banca Mondială) 
 Proiectul GEF pentru conservarea diversităţii biologice în Delta Dunării (1994, Banca Mondială)
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Anexa 7 Organizarea spaţială a programului de cercetare. 
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G 
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2, I 

3 

4, H

5

F

A-A’

Anexa 7 Figura 3 Localizarea 
geografică a complexelor de 
ecosisteme din zona Insulei 
Mici a Brăilei şi amplasarea 
transectelor (imaginea GIS 
este după Bodescu, 2001). 
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Lacul Chiriloaia

Iezerul lui Stan

A’

Iezerul Bordeiele
Lacul Bercaru

Lacul Fundu
 Mare

A

Privalul
P̀ ioasa

Canalul Hogioaia

 

Anexa 7 Figura 4  Distribuţia tipurilor de 
ecosisteme în Ostrovul Fundu Mare şi amplasarea
staţiilor investigate (stânga). Ecosistemele 
traversate de transectul A-A’, desfăşurat pe 
gradientul de hidro-conectivitate (jos). Transectele 
H şi F includ staţiile H1-5 şi F1-5, amplasate de la 
ţărm către centrul insulei. 
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BLegendă: 

 

 

 

 

Inundat între 365.2 şi 358.6 zile/an, altitudine  
între 184 şi 254 cm  

Inundat între 358.6 şi 276.4 zile/an, altitudine  
între 254 şi 324 cm  

Inundat între 276.4 şi 222.8 zile/an, altitudine  
între 324 şi 394 cm  

Inundat între 222.8 şi 169.4 zile/an, altitudine  
între 394 şi 464 cm  

 

 

 

 

Inundat între 169.4 şi 111.2 zile/an, altitudine  
între 464 şi 534 cm  

Inundat între 111.2 şi 58 zile/an, altitudine  între 
534 şi 604 cm  

Inundat între 58 şi 10.4 zile/an, altitudine  între 
604 şi 674 cm  

Inundat mai puţin de 10.4 zile/an, altitudine  
între 674 şi 744 cm  

I1 I6 I5 Aii I4 I3 Ai I2

Transectul 2 

Anexa 7 Figura 5 Morfometria sectorului investigat în Insula Popa şi amplasarea staţiilor (axele x 
şi y în metri, axa z este exagerată de 21 de ori). 

Dunăre 
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Anexa 7 Figura 6 
Morfologia transectelor 1, 2 
şi 3 din Ostrovul Popa 
(după Vădineanu, coord., 
1995). 

Anexa 7 Figura 7 Morfologia 
transectelor 4 şi 5, localizate în 
Ostrovul Fundu Mare (după 
Vădineanu, coord., 1995) 
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Anea 7 Figura 9 Profilul transversal al complexului traversat de transectul H şi localizarea 
ecosistemelor investigate. Punctul de coordonate (0,0) corespunde staţiei H1. 

Anexa 7 Figura 8 Profilul 
transversal al complexului traversat 
de transectul I şi localizarea 
ecosistemelor investigate. 
Distanţele verticale (cm) sunt 
relative la nivelul Dunării. 
Distanţele orizontale sunt în metri. 
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Anexa 7 Figura 10 Schiţa (A) şi 
profilul transversal (B) ale 
complexului Gura Gârluţei, cu 
localizarea ecosistemelor 
investigate. Distanţele verticale 
(cm) sunt relative la nivelul 
Dunării. Distanţele orizontale sunt 
în metri. 
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Anexa 7 Figura 11 Schiţa Ostrovului Talchia, km 357. Lungime 750m, lăţime 225m; 1a = unitate 
hidrogeomorfologică (UHGM) foarte frecvent inundată, substrat nisipos fără covor vegetal; 1b = UHGM depresionară cu 
sediment depus; 2a = UHGM de grind cu vegetaţie bine dezvoltată; 2b UHGM de grind cu vegetaţie sporadică. 

 
 
Anexa 7 Figura 12 Schiţa unei părţi din Ostrovul Calnovăţ, km 614, cu indicarea locului de 
prelevare a probelor. 

 
Anexa 7 Figura 13 Schiţa unei părţi din Ostrovul Gârcov şi zona ripariană Gârcov, km 621, cu 
indicarea locului de prelevare a probelor.  
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Anexa 7 Figura 14  Schiţa Ostrovului Carabulea, km 687. Lungime 1600m, lăţime 400m.   1 şi 
2 = canal colmatat;   3 = întinsură;  4a, b, c = pădure tânără de salcie, frecvent inundată;  5 = 
grind rar inundat, cu pădure naturală de plop şi salcie. 
 
 
 
 

 
Anexa 7 Figura 15 Schiţa complexului riparian Arceru, km 775. UHGM 1 = zonă depresionară 
îndiguită; UHGM 2 = zonă depresionară în regim natural de inundaţie. 
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Anexa 7 Figura 16 Schiţa complexului riparian Rast, km747. 

 
Anexa 7 Figura 17 Schiţa complexului riparian Ciuperceni, km 786. UHGM1 = zonă 
depresionară (izlaz) cu vegetaţie de zonă umedă distribuită în petice. UHGM2 = mlaştină. 

 

 
 
Figura 18 Schiţa Ostrovului Calafatul Mic (Turcesc), km 790. Lungime 700m, lăţime 150m. 
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Anexa 8 Imagini din ecosistemele studiate.74 

 

 
 

Anexa 8 Planşa 1 Dunărea la Calafat (sus dreapta), în sectorul Insulei Mici a Brăilei (sus stânga) 
şi lângă O. Calnovăţ (km 610, jos). 

                                            
74 Fotografii de V. Iordache, cu excepţia celor unde s-a menţionat altfel. 
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Anexa 8 Planşa 2 Sus: �ărmul I1 în iulie 1996 (se observă algele uscate rămase la retragerea 
apei). Inserat: detaliu la limita dintre ţărm şi grindul jos împădurit (se observă rădăcini adventive 
de salcie; aug. 1995). Jos: ţărm al O. Popa la puţin timp după retragerea apei (iunie 1997). 
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Anexa 8 Planşa 3 Ţărmul H1 după retragerea apei de inundaţie în feb. 1996 (sus) şi detaliu al 
straturilor de gheaţă de pe arbori în aceeaşi perioadă (jos; în planul doi se observă sloiuri curgând 
pe un canal secundar al Dunării). 
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Anexa 8 Planşa 4 Canale din O. Fundu Mare. Sus: plase instalate pe canalul Hogioia la 
retragerea apei (sep. 1995), Jos: Aspect de pe canalul Hogioaia toamna (oct. 1996), Inserat: 
Privalul Păioasa la locul în care se desprinde (la stânga) canalul către Iezerul lui Stan (feb. 1997). 
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Anexa 8 Planşa 5  Intrarea pe canalul Hogioaia dinspre lacul Chiriloaia în octombrie 1996 (sus) 
şi august 1998 (jos75). 

                                            
75 Autorul fotografiei din august 1998 este Constantin Cazacu, Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă, Univ. Din Bucureşti. 
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Anexa 8 Planşa 6  Sus: Lacul Chiriloaia la ape mici (septembrie 1995); inserat: detaliu de 
vegetaţie acvatică. Jos: Mlaştina H5 în august 1995; inserat: detritus cu origine în faza acvatică, 
rămas după retragerea apei. 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

263

 

 
 

 
 
Anexa 8 Planşa 7 Sus: mlaştina H4 în august 1995. Jos: Vegetaţie specifică fazei acvatice 
(Nymphoides peltata) şi terestre coexistând la staţia H4 la scurt timp după retragerea apei de 
inundaţie (iulie 1996). 
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Anexa 8 Planşa 8 Depresiunea împădurită H3 în august 1995 (sus, cu vegetaţie acvatică 
acoperind complet suprafaţa apei) şi în decembrie 1995 (jos, cu strat de gheaţă subţire peste apa 
de inundaţie). Inserat sus: microhabitat specific depresiunii naturale. Inserat jos: prelevare la 
copcă la staţia H3 în februarie 1996. 
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Anexa 8 Planşa 9 Ecosistemul de grind H2 (sus) în august 1995 şi după inundaţia din ianuarie 
1996 (inserat). Jos: ecosistemul de grind I4 după inundaţia majoră din mai 1996 (se observă 
stratul gros de sediment depus şi în dreapta privalul I3). 
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Anexa 8 Planşa 10 Gindul jos împădurit I2 (sus) în timpul inundaţiei din mai 1996 şi la ape mici 
(inserat; iulie 1995). Jos: pădure externă frecvent inundată (B) în iulie 1997 şi (inserat în 
februarie 1997 (se observă plăci de gheaţă formate în timpul inundaţiei de iarnă). 
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Anexa 8 Planşa 11 Sus: depresiunea G3 din Cx. Gura Gârluţei (cu sistem acvatic în groapă de 
împrumut; aug 1996). Inserat: aceeaşi depresiune în timpul inundaţiei (se observă în prim plan 
poarta ţarcului de protecţie a echipamentelor instalat şi digul în ultimul plan; mai 1996. Jos: 
grind cu pădure tânără de salcie în O. Fundu Mare (mai 1996). 
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Anexa 8 Planşa 12 Privalul I3 în august 1995. Inserat sus: micul canal prin care privalul se 
conexează cu Dunărea (aug. 1997); inserat jos: aglomerare de Lytoglyphus naticoides după 
retragerea apei. 
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Anexa 9 Prelucrarea şi interpretarea datelor pentru caracterizarea fiecăruia dintre aspectele 
cercetate. 
 

A Evaluarea concentraţiilor de metale 
A.1 Evaluarea concentraţiilor din solul/sedimentul diferitelor tipuri de ecosisteme din 
lunca Dunării. 

Folosind valorile concentraţiilor la diferite momente de timp s-au calculat valorile medii pe 
perioada de studiu în ecosistemele investigate. Când perioada de studiu a inclus doi ani 
nesuccesivi (cazul sistemelor traversate de transectul A-A’) media s-a calculat pentru fiecare an 
în parte. Diferenţele faţă de această valoare medie reflectă nu numai erori aleatoare, ci pot să 
indice modificări ale concentraţiei în sistemul real. Modificarea concentraţiilor de metale în 
sediment de la un moment de prelevare la altul nu a putut fi evaluată statistic, în condiţiile în care 
s-au analizat probe compozite. Din acelaşi motiv sistemele nu au putut fi comparate la acelaşi 
moment de timp. O imagine asupra dinamicii concentraţiilor în diferite ecosisteme a fost 
obţinută prin compararea coeficienţilor de variaţie ai valorilor medii pe perioada de investigare 
(cu cât dinamica este mai accentuată, cu atât coeficientul de variaţie, definit ca raportul dintre un 
indicator de împrăştiere – deviaţia standard (multiplicată cu 100) şi medie, este mai mare. 
 
Compararea concentraţiilor din ecosisteme prin valorile medii s-a făcut pentru întrega perioadă 
de investigare. Au fost comparate două câte două ecosistemele  traversate de acelaşi transect. S-a 
optat pentru utilizarea testului neparametric Mann-Whitney, deoarece nu aveam motive să ne 
aşteptăm la o distribuţie normală a valorilor pe perioada de studiu, iar prelucrarea datelor a arătat 
că în cazul Cr, Pb, Zr şi Ni nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea metodei ANOVA 
(există corelaţie între medie şi deviaţie standard, iar varianţa este semnificativ diferită între 
staţii). Interpretarea diferenţelor înregistrate s-a făcut prin prisma parametrilor de control al 
coportamentului metalelor. 
 

A.2 Evaluarea corelării concentraţiile în apă de suprafaţă, seston, sol/sediment şi 
vegetaţie la nivel de complex local cu gradienţii succesionali 

Prelucrarea datelor a constat în construirea unor grafice de distribuţie, a unor tabele pentru 
compararea vizuală concentraţiilor medii, şi a unor diagrame de analiză a componentelor 
prinicipale (Jongman şi colab., 1996). Pentru prelucrarea datelor am utilizat softul StatSoft, Inc., 
1993. 
 

A.3 Compararea concentraţiile de metale din apa subterană cu cele din apa de suprafaţă 
Prelucrarea datelor a constat în construirea unor grafice de distribuţie şi a unor tabele pentru 
compararea vizuală concentraţiilor medii. 
 

A.4 Compararea concentraţiilor de metale în carabidele din diferitele ecosisteme şi 
complexe investigate. 

Pentru a caracteriza staţiile şi speciile s-a calculat valoarea medie anuală a concentraţiilor de 
metale. Analiza diferenţelor dintre staţiile unui transect s-a făcut pentru fiecare specie care a fost 
prezentă într-un număr suficient de capturi în fiecare staţie. S-a utilizat testul neparametric 
Mann-Whitney, deoarece în multe cazuri numărul de probe a fost mai mic de zece. În situaţia în 
care nu s-au constatat diferenţe semnificative între ecosisteme în ce priveşte concentraţiile din 
fiecare specie în parte, speciile au fost comparate utilizând datele oţinute în toate ecosistemele 
din complexul local. Atunci când nu s-au constatat diferenţe semnificative între specii într-un 
complex, datele de distribuţie a metalelor au fost cumulate într-un singur grup pentru compararea 
complexelor. Compararea a două complexe de ecosisteme s-a făcut prin intermediul speciilor şi  
grupurilor de specii (stabilite după cum s-a arătat în paragraful anterior) care au fost prezente în  
ambele complexe. Compararea complexelor din punct de vederea al concentraţiilor carabidelor a 
fost completată cu rezultatele comparării din punct de vederea al concentraţiilor în amfibieni, 
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consumatori ai nevertebratelor terestre (Cogălniceanu şi colab., 1999). Caracteristicile probelor 
de amfibieni şi metoda de analiză este descrisă  la punctele A.6 şi C.8 (această anexă). 
 

A.5 Compararea concentraţiilor medii în gasteropode bentonice din sistemele acvatice 
investigate 

Valoarea medie a concentraţiei în fiecare individ s-a calculat ca medie a concentraţiior în 
cochilie şi corp ponderate în funcţie de greutate (c medie = (c corp * greutatea corpului s.u. + c 
cochilie * greutatea cochiliei) / greutatea individului întreg). 
 
Compararea concentraţiilor în gasteropode în cele trei ecosisteme (Dunăre, canal, lac) s-a făcut 
în mai multe variante: prin valoarea medie în indivizii dintr-o specie la acelaşi moment de timp, 
prin valoarea medie în indivizii unei specii pe toată perioada de studiu şi prin valoarea medie în 
toate speciile pe toată perioda de studiu. Testul neparametric Mann Whitney s-a utilizat pentru 
evaluarea semnificaţiei statistice a diferenţelor observate în prima variantă de comparare. 
 

A.6 Compararea concentraţiilor medii în amfibieni din complexele investigate şi 
evaluarea măsurii în care concentraţia medie în corp poate fi aproximată de cea în 
ţesutul muscular striat. 

Pentru a vedea în ce măsură datele pot fi grupate s-au comparat concentraţiile din muşchi şi ficat 
între indivizi de sexe diferite din acelaşi transect, precum şi concentraţiile între indivizii din 
transecte diferite. După gruparea datelor concentraţiile medii în indivizii întregi au fost 
comparate cu concentraţiile în muşchiul striat. În mod suplimentar s-au analizat diferenţele  între 
indivizi de vârste diferite (juvenili şi adulţi). Importanţa acestui aspect a venit din faptul că în 
1996 au fost prelevate doar probe de juvenili şi, pentru a calcula coeficienţii de bioacumulare şi 
concentrare (testarea ipotezei 3), se punea problema în ce măsură concentraţiile în aceştia sunt 
diferite sau nu de cele din adulţi. Comparaţia s-a făcut între juvenili şi adulţi prelevaţi în 
complexul traversat de transectul H. S-a făcut şi comparaţia între concentraţiile medii de metale 
în juvenilii din transectele I şi H (de la transectul G nu au fost disponibile probe de juvenili). 
Pentru toate comparaţiile s-a utilizat testul neparametric Mann-Whitney. Pentru reprezentarea 
corelaţiilor dintre metalele distribuite în diferite ţesuturi s-a utilizat analiza componentelor 
principale. 
 

A.7 Caracterizarea distribuţiei concentraţiilor de metale în sediment de-a lungul 
gradientului de hidroconectivitate care începe la Dunăre. 

Valorile medii pe  perioada de investigare în luncă au fost reprezentate grafic în funcţie de 
distanţa de la Dunăre. Un set de date obţinute în 1992-1995 în Delta Dunării (Cu, Pb, Zn, Cr, Co, 
Zr, Ni, Mo, V, Cd, Sr şi Ba în sedimentul a 20 de ecosisteme acvatice, probe analizate prin 
spectrometrie de masă, după metoda descrisă de Mihăilescu şi colab., 1994) a permis compararea 
tiparelor de variaţie spaţială din Deltă cu cele din luncă. Datele76 au fost furnizate de N. 
Mihăilescu pentru elaborarea studiului “Nutrient Balance for Danube countries”. Contribuţia 
personală în acest caz a constat în prelucrarea datelor (făcută în cadrul programului de cercetare 
comun menţionat). Analiza a avut în vedere caracterizarea distribuţiei metalelor în sediment la 
nivelul Deltei, a dinamicii concentraţiilor pe termen scurt, mediu şi lung şi a relaţiei dintre 
distribuţia elementelor şi dinamica pe termen mediu. 
 
În vederea comparării ecosistemelor acvatice între ele a fost ales anul 1993, anul în care au fost 
obţinute date pentru cel mai mare număr de ecosisteme şi metale la două momente de prelevare 
caracterizate de niveluri diferite ale apei. Datele au fost prelucrate după cum urmează: 
• s-a calculat concentraţia medie anuală în stratul a (0-5 cm) de sediment şi în stratul b (5-8 

                                            
76 După studierea unor articole pe care le-am obţinut recent, publicate în revista GEO-ECO-MARINA, am constatat că datele, cel puţin cele 
pentru anul 1995, sunt obţinute în cadrul proiectului EROS 2000 (Panin şi colab., 1996, Rădan şi colab., 1997). Deşi nu am colaborat direct, 
doresc să mulţumesc pe această cale celor care au produs excelentul set de date a căror prelucrare, alături de cea a datelor proprii, mi-a permis să 
trag concluzii cu privire la diferenţe între tiparele de distribuţie a metalelor în Delta Dunării faţă de lunca Dunării. 
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cm) pentru fiecare ecosistem sau punct de prelevare localizat pe un canal; 
• s-au identificat concentraţiile medii minime şi maxime, într-un anumit strat, pentru fiecare 

metal; 
• a fost definit un coeficient de disimilaritate între ecosisteme, d,  ca fiind max(concentraţie de 

metal) / min(concentraţie de metal); 
• fiecare concentraţie de metal a fost transformată prin împărţire la valoarea minimă 

înregistrată pentru acel metal. Valorile astfel obţinute au variat între 1, pentru cel mai puţin 
contaminat ecosistem şi coeficientul d al metalului respectiv, pentru cel mai contaminat; 

• un coeficient general de contaminare, c, a fost definit pentru fiecare ecosistem ca fiind 
valoarea medie a concentraţiilor transformate. 

 
Pe de altă parte, fiecare ecosistem a fost descris printr-un parametru de localizare, L, calculat 
după cum urmează: 
• s-au stabilit trei grupe de ecosisteme, în funcţie de distanţa faţă de ceatal Chilia. Primul grup, 

localizat în zona Meşteru-Fortuna, a primit un punct. Al doilea grup include sistemele situate 
în partea mediană a deltei (Zona Uzlina, zona Matiţa şi zona Dranov) şi a primit 2 puncte. Al 
treilea grup include lacurile situate în delta maritimă (zona Roşu şi lacul Răducu). Acest 
ultim grup a primit 3 puncte; 

• în cadrul fiecărui grup s-a acordat încă un punct sistemelor direct conexate la un braţ 
principal şi două puncte sistemelor pentru care conexiunea traversează un alt sistem din grup 
sau în cazul căruia conexiunea este lungă şi sinuoasă; 

• fiecare sistem a fost caracterizat prin parametrul L definit ca suma scorurilor acordate ca mai 
sus. 

 
În aceste calcule nu a fost inclus sistemul Razelm-Sinoie, considerând că are particularităţi care 
nu sunt legate direct de distanţa faţă de ceatal Chilia (inclusiv intrări de metale asociate 
activităţilor miniere din Dobrogea, Cernatoni şi colab., 1992). 
 
Dinamica pe termen scurt a fost estimată comparând concentraţiile între ani diferiţi, pentru 
metalele care au fost analizate în mai multe perioade. Schimbările pe termen mediu au fost 
evaluate comparând concentraţiile din straturile a şi b de sediment. Schimbările pe termen lung 
au fost estimate pe baza rezultatelor din analiza unor carote. Pentru a caracteriza relaţia dintre 
distribuţie şi dinamica pe termen mediu a fost calculat coeficientul de determinare (pătratul 
coeficientului de regresie) al corelaţiei dintre concentraţiile din orizonturile a şi b de sediment 
pentru fiecare metal, pe baza datelor din 1993. Următorul pas a fost de a vedea dacă există vreo 
relaţie între coeficientul de determinare şi coeficientul de disimilaritate definit mai sus. 
 

A.8 Evaluarea distribuţiei concentraţiile de metale grele în compartimentele biotice şi 
abiotice din luncă şi Dunăre dinspre amonte spre aval după conflictul din Iugoslavia 

Date suplimentare cu privire la distribuţia metalelor în sedimentul şi apa Dunării la 25 de 
localizări între intrarea Dunării în ţară şi aval de confluenţa cu Prutul între aprilie şi august 1999 
(înainte, în timpul şi după conflict) au fost furnizate de ICIM (1999a), în cadrul cooperării din 
consorţiul amintit, pentru a permite evaluarea cât mai bună a acestui aspect. Metodele de 
prelevare şi analitice pentru obţinerea acestor date au fost cele utilizate în Reţeaua 
Transnaţională de Monitorizare (procedurile operaţionale standard; ICIM, 1999b). 
 

A.9 Evaluarea diferenţelor dintre concentraţiile de metale în sedimentele sistemelor 
acvatice din zona de coastă a Mării Negre, Delta Dunării şi lunca Dunării 

Au fost utilizate următoarele surse: date raportate de către Institutul Român de Cercetări Marine 
cu privire la distribuţia metalelor grele în zona de coastă a Mării Negre în 1997-1999, date 
raportate de Institutul Naţional Delta Dunării cu privire la distribuţia metalelor în sedimentele 
ecosistemelor acvatice din Delta Dunării în 1999, datele de distribuţie a metalelor în Delta 
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Dunări în 1992-1995 (datele folosite şi la punctul A.7), datele obţinute în 1997 în sistemele 
acvatice traversate de transectul A-A’ (datele au fost utilizate şi la punctele  A.1, A.2 şi A.7) şi 
datele de distribuţie a metalelor în Dunăre în 1999 (fracţia < 0.5 mm) obţinute de Universitatea 
Bucureşti în colaborare cu ICIM. S-au comparat valorile medii în fiecare sector al SDI şi 
domeniul de variaţie al concentraţiilor de metale. Când structura datelor a permis, s-a utilizat 
testul neparametric Mann-Whitney pentru compararea valorilor medii. 
 
 B Caracterizarea dinamicii concentraţiilor de metale 

B.1 Dinamica concentraţiilor de metale în seston şi fracţia dizolvată de la debutul 
inundaţiei până la retragerea apei 

Pentru evaluare s-au utilizat aceleaşi date ca la punctul A.2. (februarie -  decembrie 1996 în 
ecosistemele traversate de transectele G, H şi I), care au fost prelucrate de această dată nu pentru 
a evidenţia corelaţia distribuţiei concentraţiilor cu gradienţi succesionali, ci tiparele de variaţie a 
concentraţiilor în timp, de la debutul inundaţiei până la retragerea completă a apei. 
 
În mod suplimentar, s-au utilizat date obţinute în 1997 când în sistemele acvatice traversate de 
transectul A-A’ s-a determinat distribuţia şi dinamica valorilor conductivităţii apei (direct 
dependentă de concentraţia totală de săruri dizolvate) pe parcursul a două umpleri şi goliri 
succesive ale lacurilor Ostrovului Fundu Mare (Adamescu şi Cazacu, date nepublicate). 
Creşterea conductivităţii în timpul stagnării apei în lacuri (mai mare decât prin efectul 
concentrării datorate evapotranspiraţiei) ar furniza argumente suplimentare. 
 

B.2 Dinamica concentraţiilor de metale în litieră cu origine terestră şi acvatică 
Prelucrarea datelor a constat în construirea unor grafice de dinamică şi a unor tabele pentru 
compararea vizuală concentraţiilor medii. Datele disponibile nu au permis utilizare de teste 
statistice pentru a evalua diferenţele între momente de timp. 
 

B.3 Dinamica concentraţiilor de metale grele în SDI după conflictul din Iugoslavia 
Caracteristicile datelor disponibile pentru caracterizarea sistemului de referinţă sunt prezentate în 
tabelul 1. Atunci când datele disponibile au permis, compararea valorilor medii în 
compartimente din sistemul actual cu cele din sistemul de referinţă s-a făcut folosind teste 
statistice. 
 
Anexa 9 Tabelul 1 Particularităţile datelor disponibile pentru caracterizarea sistemului de 
referinţă. 

Sistem Compartimente Substanţe Perioadă Sursa 
Dunăre • sediment 

• bivalve 
• unele metale, unele 

substanţe organice 
• unele metale 

1992 Equipe Cousteau, 1992 

Dunăre • apă şi sediment • unele metale, unele 
substanţe organice 

1996-1998 ICIM 

Dunăre • peşti • unele metale 1984-1989 
1994-1996 

Wachs, 1998 

Lunca Dunării • abiotice şi biotice în 
diferite tipuri de 
ecosisteme 

• unele metale 1996-1998 UB-DESDD77 

Delta Dunării • abiotice şi biotice în 
ecosisteme acvatice 

• unele metale 1985-1986 UB-DESDD 

Delta Dunării • abiotice în 
ecosisteme acvatice 

• unele metale 1993-1995 Institutul Geologic 
Român 

Delta Dunării • apă, sediment 
• peşti 

• unele metale şi substanţe 
organice 

• unele metale 

1996-1997 
1997 

INDD 

Coasta Mării Negre • apă, sediment, peşti • unele metale, hidrocarburi 
totale 

1996-1998 IRCM 

                                            
77 Universitatea Bucureşti – Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă 
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C Evaluarea coeficienţilor de bioacumulare şi bioconcentrare 
C.1 Evaluarea acumularii / concentrării metalelor în plante 

S-au folosit datele de la punctele A.1-A.2. Concentraţia din compartimentul sursă (sol sau apă de 
suprafaţă) utilizată pentru calcularea coeficientului de transfer  (acumulare sau concentrare) a 
fost concentraţia medie pe durata sezonului de creştere. S-au calculat coeficienţii pentru toate 
probele de plante terestre, palustre sau acvatice (separat pentru partea subterană şi supraterană, 
când a fost cazul) şi s-au raportat valorile medii ale acestui coeficient şi domeniul de variaţie în 
fiecare ecosistem. 
 

C.2  Coeficienţii de transfer din sediment în gasteropodele bentonice 
Concentraţia din compartimentul sursă (sediment) utilizată pentru calcularea coeficientului de 
bioacumulare/bioconcentrare a fost concentraţia medie în anul în care s-a făcut prelevarea. 
 

C.3 Coeficienţii de transfer din apă către populaţiile acvatice 
Concentraţia din compartimentul sursă (apă) utilizată pentru calcularea coeficientului de 
bioacumulare/bioconcentrare a fost concentraţia medie în anul în care s-a făcut prelevarea în 
ecosistemul din care proveneau probele. În cazul probelor de peşti, având în vedere că are loc o 
migraţie transversală între lacuri şi luncă, concentraţia s-a calculat ca medie a concentraţiilor 
medii în lacul Chiriloaia şi Dunăre în 1999. Datele referitoare la distribuţia metalelor în apă în 
1999 au provenit de la ICIM (Dunăre, A.8) şi Univ. Bucureşti (O. Fundu Mare, B.3). 
 

C.4  Coeficienţii de transfer în populaţiile care utilizează sestonul ca sursă de energie 
S-a evaluat coeficientul de transfer al metalelor în nevertebrate bentonice filtratoare şi 
mormoloci. Concentraţia din compartimentul sursă (seston) utilizată pentru calcularea 
coeficientului de bioacumulare/bioconcentrare a fost concentraţia medie în 1996 în ecosistemul 
din care proveneau probele, în cazul bivalvelor, şi concentraţia medie pe perioada aprilie-iulie 
1996, în cazul mormolocilor. 
 

C.5  Coeficienţii de transfer din detritusul/litieră către populaţiile care utilizează 
această sursă de energie 

Concentraţiile medii utilizate pentru evaluarea coeficientul de acumulare în nevertebratele 
terestre au fost calculate ca medie a concentraţiilor în detritusul de origine terestră şi acvatică din 
ecosistemele unui complex local ponderată în raport cu lungimea perioadei de timp cât aceste 
sisteme s-au aflat în fază terestră (considerată proporţională cu timpul cât resursa trofică a fost 
accesibilă populaţiilor detritofage cu mobilitate ridicată). 
 

C.6 Coeficienţii de transfer din vegetaţie în populaţiile care utilizează vegetaţia ca 
sursă de energie 

Concentraţia din compartimentul sursă utilizată pentru evaluarea coeficientului de transfer a fost 
concentraţia medie anuală. 
 

C.7  Amplificarea pe lanţul trofic faună bentonică - peşti – păsări ihtiofage 
Concentraţia din compartimentul sursă utilizată pentru evaluarea factorului de transfer în peşti 
omnivori a fost concentraţia medie în corpul gasteropodelor bentonice, oligochete şi 
chironomide în Dunăre şi lacul Chiriloaia în 1999. Evaluarea transferului s-a făcut în cazul 
fiecărui ţesut analizat (muşchi şi ficat). Concentraţia din compartimentul sursă utilizată pentru 
evaluarea factorului de transfer în peşti răpitori a fost concentraţia medie în probele de muşchi 
din peştii omnivori. Concentraţia din compartimentul sursă utilizată pentru evaluarea factorului 
de transfer în păsări a fost concentraţia medie în probele de muşchi din peştii omnivori şi 
răpitori. Evaluarea transferului s-a făcut în cazul fiecărui ţesut analizat. 
 

C.8 Amplificarea pe lanţurile trofice vegetaţie / detritus – nevertebrate terestre 
fitofage / detritofage – nevertebrate terestre răpitoare – amfibieni 
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Pentru evaluare au fost utilizaţi coeficienţii de transfer în nevertebrate terestre fitofage şi 
detritofage în 1996 (C.5 şi C.6), precum şi: 

 coeficienţii de transfer din nevertebrate terestre fitofage / detritofage în nevertebrate terestre 
răpitoare (A.4). Concentraţia din compartimentele sursă utilizată pentru evaluarea factorului 
de transfer a fost concentraţia medie în nevertebrate fitofage şi detritofage în 1996. 

 coeficienţii de transfer din nevertebrate terestre în amfibieni în 1996. Analiza datelor 
referitoare la amfibieni juvenili şi adulţi capturaţi în 1995 a evidenţiat că nu sunt diferenţe 
semnificative între concentraţiile de metale din corpul acestora (a se vedea capitolul de 
rezultate, ipoteza 3). Prin urmare, deşi unele dintre nevertebratele terestre în care au fost 
caracterizate concentraţiile de metale nu pot intra în spectrul trofic al juvenililor datorită 
dimensiunilor prea mari,.pentru calcularea coeficientul de acumulare / concentrare în 
amfibieni s-au putut utiliza concentraţiile în juvenilii capturaţi în 1996, considerând că sunt 
caracteristice şi adulţilor. Concentraţia din compartimentele sursă utilizată pentru evaluarea 
factorului de transfer a fost concentraţia medie în nevertebrate terestre în 1996. 

 
D Evaluarea stocurilor de metale 
D.1 Evaluarea corelării contribuţiei diferitelor specii la stocul de metale în vegetaţie 
cu abundenţa relativă biomasică 

Pentru calcularea stocurilor de metale în vegetaţie în module trofodinamice asociate vegetaţiei  
am folosit datele de distribuţie a metalelor (A.2) şi biomasele de vegetaţie pe unitatea de 
suprafaţă evaluate de alţi membrii ai echipei de cercetare (Sârbu şi Cristofor, 1997, Dinu, date 
nepublicate). 
 

D.2 Evaluarea corelării stocurilor de metale din litieră şi detritus la diferite momente 
de timp cu cantitatea de detritus 

Pentru calcularea stocurilor de metale în litieră şi detritus am folosit concentraţiile de metale 
(B.2), stocurile absolute de detritus prezentate în tabelul 7 şi stocurile relative evaluate prin 
experimentul de descompunere a litierei derulat în perioada 1996-1997 (Ţopa şi colab., 1998). 
 

D.3 Compararea stocurilor de metale din vegetaţie cu cele din litieră / detritus 
S-au utilizat stocurile calculate la punctele D.1 şi D.2. 
 

D.4 Compararea stocului greu ciclabil de metale din gasteropodele bentonice cu cel 
rapid ciclabil 

La calcularea stocurilor de metale în gasteropode am folosit datele de distribuţie a metalelor în 
gasteropode şi greutăţile cochiliei şi corpului indivizilor. În acest fel s-a putut determina rolul 
cochiliei şi corpului în stocarea metalelor în indivizii analizaţi. Rolul gasteropodelor bentonice în 
stocare (pe unitate de suprafaţă) a putut fi evaluat doar pentru ţesutul rapid ciclabil în 1999, când 
alţi membrii ai echipei au evaluat biomasa de gasteropode bentonice (separat corp şi cochilii) pe 
unitatea de suprafaţă în sistemele studiate (Ignat, date nepublicate). 
 

D.5 Evaluarea gradului de corelare a mărimii stocurilor în apă de suprafaţă, 
sol/sediment, vegetaţie şi litieră/detritus cu gradienţii succesionali 

S-a calculat adâncimea medie a apei de suprafaţă în fiecare lună pornind de la datele utilizate şi 
la punctul A.2, stocul de metale în apa de suprafaţă la fiecare moment de timp (folosind 
concentraţia determinată în apa de suprafaţă, A.2) şi stocul mediu pe durata fazei inundate (ca 
medie a stocurilor lunare). 
 
Stocul în sediment / sol pe primii 8 cm adâncime s-a calculat folosind datele de densitatea a 
solului (A.2) şi distribuţie a metalelor (A.1). 
 
Stocurile în vegetaţie erbacee, palustră, acvatică şi litieră / detritus au fost cele evaluate la D.1 şi 
D.2. Pentru calcularea stocurilor în arbori am folosit datele de distribuţie în ţesut lemnos şi 
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estimări ale biomasei arborilor (Vădineanu, coordonator, 1999, Vădineanu şi colab, 2000b). Nu 
s-au determinat concentraţii de metale în rădăcini ale arborilor, exceptând rădăcinile adventive 
de salcie (a se vedea A.8), şi în cadrul programelor de cercetare la care ne-am racordat nu a fost 
evaluată cu precizie biomasa subterană a arborilor. Stocul subteran la arbori a fost evaluat 
grosier, ca fiind 13% din stocul suprateran (biomasa subterană a arborilor este, în medie, 13 % 
din biomasa supraterană, Giurgiu şi colab., 1972). 
 
Nu am elaborat diagrame la nivel ecosistemic care să reprezinte stocurile şi ratele de transfer 
între compartimente, deoarece nu am putut evalua rate de transfer de metale către consumatori, 
datorită faptului că nu au fost determnate, în etapa actuală de cercetare Insulei Mici a Brăilei, 
rate de transfer al biomasei vegetale sau al cantităţii de detritus către fitofagi şi detritofagi, şi nici 
rate de transfer al biomasei animale între consumatori de diferite ordine. Am preferat să 
prezentăm toate datele de stocuri şi rate de transfer sub formă tabelară, urmând ca în urma unor 
cercetări ulterioare să ajungem la caracterizarea completă a circuitelor biogeochimice ale 
metalelor în ecosistemele studiate intensiv. 
 
 E Evaluarea fluxurilor de metale 

E.1 Evaluarea bilanţului fluxurilor de metale în cursul descompunerii litierei / 
detritusului 

Evaluarea s-a făcut astfel: 
 făcând diferenţa dintre stocul de metale în litieră (compartimentul 6a) la finalul 

experimentului de descompunere cu cele de la debutul experimentului de descompunere 
derulat în 1996-1997, 

 făcând diferenţa dintre stocurile de metale în detritus evaluate toamna şi cele evaluate la 
începutul verii (compartimentul 6b), după trecerea inundaţiei majore (pe durata inundaţiei 
majore o parte din detritus este îngropat în unele ecosisteme sub sediment proaspăt depus).  

 făcând diferenţa dintre stocul iniţial în necromasa acvatică rămasă în fază terestră după 
retragerea inundaţiei şi stocul rămas înainte de următoarea inundaţie. 

 
E.2 Evaluarea intervenţiei complexele inundabile în modificarea fluxurilor de metale 
care le traversează 

Bilanţul de metale, şi implicit retenţia, în cele trei complexe (O. Fundu Mare, sectorul din O. 
Popa şi complexul riparian Gura Gârluţei)  a fost calculat pe baza distribuţiei metalelor în formă 
dizolvată în apa de inundaţie în 1996, a distribuţiei metalelor în seston, a fluxurilor de apă şi 
seston care au traversat complexele în 1996, a ratelor de sedimentare în fiecare tip de ecosistem 
din structura complexelor şi a distribuţiei metalelor în sediment. Valorile parametrilor pentru 
caracterizarea retenţiei apei şi sedimentului în cele trei complexe investigate sunt cele raportate 
de Iordache şi Adamescu (2001). Eficienţa retenţiei metalelor a fost calculată ca procent reţinut 
din fluxul total intrat. 
 

E.3 Evaluarea relaţiei dintre eficienţa retenţiei metalelor creşte şi suprafaţa 
complexului local 

Pentru evaluare s-a analizat în ce măsură este corelată eficienţa retenţei (E.2) cu suprafaţa 
complexelor locale investigat. 
 

E.4 Evaluarea relaţiei dintre retenţia metalelor din apa de inundaţie şi rata de 
sedimentare 

S-au comparat ponderile fiecărui tip de ecosistem din complex în retenţia sedimentului şi 
metalelor (procentul prin care respectivul tip de ecosistem contribuie la retenţia totală în 
complex). Datele referitoare la ratele de sedimentare şi retenţie a metalelor au caracterizat 
perioada 1996-1997. Datele din 1997 au fost obţinute în acelaşi fel ca cele din 1996 (detalii la 
E.3). 
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E.5 Evaluarea ponderii exportului antropic de metale din complexele inundabile faţă 
de cantitatea reţinută 

Evaluarea exportului antropic de metale s-a făcut utilizând datele de distribuţie a metalelor în 
vegetaţie ierboasă, lemn şi peşte, şi date produse de alţi membrii ai echipei de cercetare 
referitoare la exportul de lemn şi peşte (Vădineanu, 2000) şi exportul prin păşunat (Sârbu şi 
Cristofor, 1997). Cantitatea reţinută din fluxurile longitudinale (asociate inundaţiei) a fost cea de 
la E.2. 
 

E.6 Compararea cantităţii de metale grele dizolvate exportată în Dunăre cu cea 
importată. 

Fluxurile evaluate pentru E.2 au permis şi calcularea bilanţului parţial al metalelor în formă 
dizolvată. Rezultate relevante pentru această comparaţie au fost furnizate, de asemenea, de către 
punctul B1 (referitor la dinamica cocentraţiilor de metale în apa de inundaţie pe perioada cât 
staţionează în ecosistemele studiate). 
 

E.7 Evaluarea contribuţiei sectorului Insulei Mici a Brăilei la retenţia metalelor în 
lunca Dunării. 

Complexul Fundu Mare este un complex insular de tip 5, sectorul din O. Popa (fără depresiunea 
I5 este insular de tip 2, iar complexul Gura Gârluţei este riparian de tip 3 (pentru seminificaţia 
codurilor, a se vedea identificarea SDI în anexa 0, după Vădineanu, Cristofor şi Iordache, 2001). 
 
Rezultatele cu privire la retenţia metalelor obţinute în cele trei complexe locale investigate au 
fost extrapolate astfel: de la complexul fundu Mare către toate complexele de tip 5 (categoria H), 
de la sectorul din O. Popa către toate complexele de tip 2 (categoria78 I), de la complexul Gura 
Gârluţei către toate complexele de tip 3 şi 4 (categoria G). Sistemele de tip 1 au fost neglijate. S-
au folosit suprafeţele specifice diferitelor categorii de complexe din Insula Mică a Brăilei şi zona 
ripariană limitrofă, inclusiv cea inundabilă rămasă până la dig pe latura de vest a Insulei Mari a 
Brăilei (Bodescu, date nepublicate). 
 
Extrapolarea la nivelul întregului Sistem al Dunării Inferioare s-a făcut doar pentru retenţia prin 
intermediul sedimentării, utilizând date de suprafeţe ale diferitelor categorii de complexe pe mai 
multe sector al luncii inundabile (Bodescu, date nepublicate), şi date de distribuţie a metalelor în 
sedimentul depus (A.8), toate coroborate cu retenţiile evaluate la unitate de suprafaţă în sistemele 
investigate intensiv. Sectoarele au fost delimitate operaţional astfel: Calafat-Jiu, Jiu-Olt, Olt-
Argeş, Argeş-Călăraşi, Călăraşi-Brăila, Brăila-Tulcea. Pentru a evalua retenţia într-o categorie de 
complexe dintr-un sector al SDI s-a înmulţit suprafaţa ocupată de sistemele din acea categorie în 
acel sector cu retenţia în complexul investigat intensiv corespunzător, şi cu raportul (concentraţia 
medie de metale în sedimentul depus în acea categorie de complex din sector / concentraţia 
medie de metale în sedimentul depus în complexul investigat intensiv). Aceaste concentraţii au 
fost calculată ca medie ponderată în funcţie de suprafaţa pe care o ocupa în complex fiecare tip 
de ecosistem în care s-a determinat concentraţia de metale în sediment depus. O premiză 
simplificatorie adoptată  a fost că rata de sedimentare nu a variat între complexe de acelaşi tip de 
la un sector al SDI la altul. 
 

E.8 Evaluarea a cât din fluxurile de metale transportate de Dunăre se reţine în lunca 
Dunării 

Fluxul longitudinal de metale a fost evaluat pentru anul 1996. S-a calculat valoarea medie a 
concentraţiilor de metale dizolvate, seston şi metale în seston la fiecare moment de prelevare (pe 
baza datelor de la staţile G, I1, şi H1, A.2). Valorile medii au fost extrapolate la întreagul volum 
de apă care a traversat secţiunea Brăila în intervalul de timp centrat pe momentul de prelevare 

                                            
78 Similaritatea structurală a complexelor din fiecare categorie s-a evaluat prin inspecţii din teren efectuate în cadrul proiectelor de cercetare 
REDI şi ECI. 
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caracterizat de valorile medii respective. Volumul de apă a fost calculat folosind debitele zilnice 
ale Dunării înregistrate la Brăila. Fluxul total de metale a fost evaluat ca sumă a fluxurilor 
calculate prin extrapolarea datelor de la fiecare din cele 13 momente de timp la care s-au 
caracterizat concentraţiile de seston şi metale în apă şi seston. Retenţia în lunca Dunării a fost 
cea evaluată la E.7. 
 

F.1 Evaluarea concentraţiilor de metale din sol/sediment asupra microorganismelor 
implicate în denitrificare. 

Literatura arată că se utilizează analiza mulivariată pentru a detecta relaţiile dintre activitatea 
microbiană în sol şi conţinutul de metale din solul unor ecosisteme contaminate cu metale 
(Palmborg şi colab., 1998), sau pentru vedea relaţii între distribuţia metalelor şi a nutrienţilor 
(Wenchuan şi colab., 2001). Urmând această idee, primul pas pentru testarea ipotezei 6 a fost 
corelarea datelor de distribuţie spaţio-temporală a metalelor în sol / sediment cu cele referitoare 
la rate de denitrificare. Pentru început s-a făcut o inspecţie a tiparelor de dinamică a ratei de 
denitrificare şi a concentraţiilor de metale utilizând grafice de dinamică şi analiza componentelor 
principale. Apoi ecosistemele au fost grupate în două categorii, în funcţie de similaritatea 
regimului hidrologic, structura solului / sedimentului şi dinamica potenţialului redox din sol 
(Iordache şi colab., 1997b). Cele două categorii au fost păduri ripariene naturale (staţiile H2, H3, 
B, I2, A1, I4 şi A2) şi  mlaştini şi lacuri foarte puţin adânci (staţiile H4, H5, H6 LCh, IS, LB, 
LBd, LF). După inspectarea datelor, verificarea normalităţii şi, când a fost cazul, normalizarea 
prin transformare logaritmică, au fost efectuate regresii multiple (metoda pe etape, cu includerea 
progresivă a parametrilor care sunt cel mai bine corelaţi cu variabila independentă, şi eliminarea 
celor care nu aduc o contribuţie semnificativă la creşterea coeficientului de corelare) între rata de 
denitrificare, variabilă independentă, şi parametrii ei de control (exclusiv metale). S-a testat 
normalitatea rezidualelor, şi pe această bază s-a acceptat modelul statistic de dependenţă liniară. 
A fost construită o matrice de regresii simple între concentraţiile de metale în sol (valori medii 
lunare) şi rezidualele de la modelul statistic al denitrificării, ceea ce a permis identificarea 
metalelor corelate semnificativ cu rata de denitrificare, independent de o eventuală covariaţie cu 
ceilalţi parametrii de control. 
 
Al doilea pas (1998-1999) a fost efectuarea unor experimente preliminare pentru evaluarea efectului metalelor asupra denitrificării. 
 
Ultimul pas a constat în compararea concentraţiilor de efect din experimente cu concentraţiile uşor extractabile obţinute prin extracţii secvenţiale 
din solul ecosistemelor respective. 
 

F.2 Compararea concentraţiilor de metale grele în vegetaţia din lunca Dunării cu 
valori raportate în literatura de specialitate ca fiind de  deficit, sau de exces / toxicitate. 

Metoda pentru evaluarea prezenţei unor niveluri de deficienţă sau toxicitate a inclus următorii 
paşi: 

 identificarea hiperacumulatorilor în lista de specii analizate, prin comparare cu literatura de 
specialitate (Raskin, 1994, Salt şi colab., 1998), 

 compararea concentraţiilor din plante cu valori minime şi maxime de deficienţă şi toxicitate 
indicate în literatura de specialitate (tabelul 6) 

 compararea concentraţiilor de metale grele din solul ecosistemelor de unde s-au prelevat 
plantele cu niveluri de toxicitate în sol indicate în literatura de specialitate (tabelul 2), 

 evaluarea indirectă a biodisponibilităţii metalelor în ecosistemele studiate folosind datele 
referitoare la parametrii de control ai comportamentului metalelor (tabelul 3). 

 
Limita majoră a setului de date, în ce priveşte comparrea cu valorile prag, a fost că toate 
analizele s-au făcut pe probe compozite. Nu am putut, prin urmare să evaluăm semnificaţia 
statistică a diferenţelor observate între concentraţiile măsurate şi nivelurile de deficienţă / 
toxicitate (după cum este necesar, Forbes şi Forbes, 1994). O altă problemă a fost legată de 
disponibilitatea informaţiilor referitoare la praguri de toxicitate şi deficienţă. Am utilizat trecerea 
exhaustivă în revistă făcută de Kabata-Pendias şi Pendias (1992), relevantă pentru vegetaţia 
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terestră, articolul de sinteză al lui Guilizoni (1991), relevant pentru macrofite acvatice, şi alte 
articole după cum este menţionat în tabelul 2. Am sesizat lipsa informaţiilor referitoare la 
macrofitele emergente prelevate din mlaştini şi depresiunile inundabile. Pentru multe metale 
lipsesc şi informaţiile referitoare la macrofitele acvatice plutitoare şi submerse. S-au menţionat în 
text (capitolul de rezultate) situaţiile când compararea concetraţiilor în macrofite emergente, 
plutitoare sau submerse s-a făcut (evaluativ) cu valori prag nespecifice acestor categorii. Datorită 
acestor limite, rezultatele nu pot fi decât preliminare, utile pentru evaluarea oportunităţii şi 
conceperea unui program de cercetare dedicat acestor aspecte. 
 

F.3 Compararea concentraţiilor în peştii din SDI cu valori considerate ca admisibile 
pentru consumul uman. 

Datele utilizate au fost cele de la punctul A.8. Compararea s-a făcut cu pragurile prevăzute în 
normativele româneşti în vigoare (tabelul 4). 
 
Încheiem prin a preciza faptul că o parte din figurile şi tabelele pe care le-am elaborat şi pe care 
le prezentăm la rezultate au fost deja incluse în rapoarte de cercetare ale Departamentului, dintre 
care menţionăm: raport final la proiectele FAEWE şi ERMAS2, rapoarte anuale la proiectele 
ECI şi REDI. 
 
Anexa 9 Tabelul 2 Concentraţiile elementelor în sol şi plante (ppm) folosite la interpretarea 
datelor. Legendă: 1 = Valori de fond pentru vegetaţie (domeniu de variaţie, Denny şi colab. 1995), 2 = Vagetaţie 
erbacee în ecosisteme necontaminate.(medie, Pascoe şi colab. , 1996), 3 = Macrofite acvatice în ecosisteme 
necontaminate (medie, domeniu de variaţie, Manny şi colab., 1991, Pascoe şi colab. , 1996), 4 = Macrofite în 
ecosistem poluat (medie, Manny şi colab., 1991) 5 = Nivel de deficienţă în diferite plante erbacee (Kabata-Pendias 
şi Pendias, 1992), 6 = Nivel de exces sau toxic în diferite plante erbacee (Kabata-Pendias, şi Pendias, 1992), 7 = 
Nivel toxic pentru vegetaţie (medie, domeniu de variaţie, Crowder şi colab.,1989), 8 = Nivel toxic pentru macrofite 
acvatice (medie, domeniu de variaţie, Guilizzoni, 1991), 9 = Nivel la care nevertebratele disting între macrofite acvatice 
contaminate şi necontaminate (medie, Stewart şi colab., 1992), 10 = Nivel acceptabil în sol pentru producerea de 
hrană vegetală (medie, Kabata-Pendias şi Pendias, 1992), 11 = Nivel în sol considerat toxic pentru plante erbacee 
(domeniu de variaţie, Kabata-Pendias şi Pendias, 1992), 12 = concentraţii medii în solurile din România (medie, 
Ianoş, 1998), 13 =  Clark-ul unora dintre elementele analizate (după Ianoş, 1998), 14 Încărcare moderată a solului 
(Dumitru şi colab., 2000), 15 Concentraţie normală în sol (op. cit.), 16 Limită maximă admisibilă în sol (op. cit.) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ag     5-10   
As  2.1 0.02   5-20 25-50 2 15-50   
Ba     500   
Co 0.7-8.3  2.4 81  15-50 6.7 25-50  31-50 <21 50
Cr 0.5-16  7 69  5-30 4-15 63 12.6 75-100 30 83 51-100 <31 100
Cd     5-30 9.6 3-8 0.3 0.13 2.1-3 <1.1 3
Cu 2-196 7 0.036-22 26 2-5 20-100 5-10 50.6 60-125 20 47 41-100 <21 100
Fe 100-17300    >1000   
Hg   0.02 0.5  1-3 23 0.3-5   
Mn 36-24220   10-30 400-1000 100 2310 1500 1500-

3000
500 1000 1101-1500 <901 1500

Ni   7 40  10-100 25.8 35 100 20 58 31-50 <21 50
Pb   16 47  30-300 10 100-400 15 16 41-100 <21 100
Sb     150 5-10   
Se     5-30 5-10   
V     5-10 150 50-150   
Zn 8-7023 36.2 10.7-69 192 10-20 100-400 1269 110 70-400 50 83 151-300 <101 300
Zr     15   
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Anexa 9 Tabelul 3 Caracterizare generală a ecosistemelor studiate în Insula Mică a Brăilei din 
care au provenit probele de plante (medie anuală şi domeniu de variaţie, noi. 1995 – dec. 1996). 
Legendă: Tip de ecosistem: 1 = ţărm, 2 = grind natural, 3 = depresiune interioară, 4 = mlaştină, 5 = fost prival, 6 = lac foarte 
puţin adânc, 7 = depresiune interioară izolată prin dig, Impact antropic direct: 0 = absent, 1 = mic, 2 = mare, 3 = foarte mare, 
Viteza apei la inundaţie: 1 = mare, 2 = mică, 3 = mică sau apă stagnantă, Tip de sol: 1 =  benzi nisipoase şi prăfoase în alternare, 
2 = nisip şi praf în părţi aproximativ egale (ambele > 90%), 2 = praf (>70%) 3 = argilă ( >90%), * = valori pentru 1997 
(Adamescu şi Cazacu, date nepublicate), ND = nedisponibil. 
 
Parametru / Codul ecosistemului H1 H2 H3 H4 H5 H6* I1 I2 I3 I4 G1 G2 G3 G4 
Tip de ecosistem 1 2 3 4 4 6 1 2 5 2 1 2 3 7
Impact antropic direct 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3
Nivelul mediu al apei (cm) 132 -208 26 63 82 110 48 -106 78 -221 30 -233 -1 -50
Nivelul minim al apei -100 -400 -150 -150 -80 15 -150 -300 -150 -400 -200 -390 -145 -120
Nivelul maxim al apei 420 80 210 260 320 290 298 163 343 48 305 65 190 -10
Viteza apei la inundare 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 2 3 3 - 
pH-ul mediu al apei 7.96 8.35 7.26 7.42 7.36 7.86 8.00 7.89 7.83 ND 7.92 ND 8.17 7.44
pH-ul minim al apei 7.25 8.25 6.25 6.03 6.10 7.00 7.31 7.62 6.76 ND 7.34 ND 7.21 6.90
pH-ul maxim al apei 8.44 8.44 8.37 8.47 8.32 8.55 8.58 8.21 8.90 ND 8.32 ND 9.37 8.12
O2 în apă (mg/l, primii 50 cm) ND ND ND ND ND 7.27 ND ND ND ND ND ND ND ND
O2 în apă (minim) ND ND ND ND ND 0.30 ND ND ND ND ND ND ND ND
O2 în apă (maxim) ND ND ND ND ND 11.5 ND ND ND ND ND ND ND ND
Tipul de sol 1 2 2 4 4 4 1 3 3 3 1 3 3 3
Temperatura solului (oC, medie) 13 12.3 12.3 12.4 12.3 15.5 13.5 12.9 13.8 12.3 12.7 12.7 13.2 12.4
Temperatura minimă a solului 0 0 0.8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperatura maximă a solului 26.4 26.5 23.7 22.4 23.3 21 24 22.3 27.3 22.4 22.2 24.8 23.8 22.6
Umiditatea solului (%, medie) 28.8 30.2 44.6 43.2 46 47.9 27.5 29.5 36.2 29.1 25.3 18.4 27.5 27
Umiditatea minimă a solului 23.1 14.3 32.6 38.4 36.4 32.4 8.1 5.9 23 14.9 13.4 2.9 5.6 17.1
Umiditatrea maximă a solului 37.9 41.1 52.4 51.2 50.9 58.5 39.8 41.6 46.5 41.1 30.6 28.3 35.5 32.4
pH-ul solului (medie) 7.43 7.51 7.19 7.19 7.21 7.27 7.35 7.59 7.33 7.6 7.37 7.81 7.64 7.51
pH-ul minim al solului 7.02 6.64 6.53 6.45 6.65 6.99 6.29 6.03 5.98 6.22 5.95 6.99 6.84 6.02
pH-ul maxim al solului 8.02 8.24 7.97 7.78 7.78 7.61 8.11 8.9 7.95 8.1 8.2 8.35 8.61 8.26
Potenţialul redox în sol (primii 5 
cm, mV, medie) 

126 360 108 54 -38 ND 308 269 213 409 194 289 138 210

 
Anexa 9 Tabelul 4 Reglementarea concentraţiilor de metale în apă, sol şi carne de consum în 
România (în vigoare la nivelul anului 1993). 
 

Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd Obs.
Sol (ppm) Normal 900 100 20 20 30 20 1
Ordinul MAPPM 
756/1997 Prag de alert` 1500 300 100 75 100 50 3

folosinţe 
sensibile

2000 700 250 200 300 250 5
fol. puţin 
sensibile

Prag de 
intervenţ ie 2500 600 200 150 300 100 5

folosinţe 
sensibile

4000 1500 500 500 600 1000 10
fol. puţin 
sensibile

Apă (ppb) Calitatea I 300 100 30 50 100 50 50 3
STAS 4706-88 Calitatea II 1000 300 30 50 100 50 50 3

Calitatea III >1000 800 30 50 100 50 50 3
Carne de peşte (ppm) Admis 50 5 0.5 0.1
Ordimul M. Sănătăţii 
975/1998
C. de porc şi vită (ppm) Admis 50 3 0.5 0.1
Ordimul M. Sănătăţii 
611/1995  
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Anexa 10 Distribuţia concentraţiilor de metale pe gradienţii de hidroconectivitate din 
Delta Dunării 

 
Comparaţie sintetică între ecosistemele acvatice din Delta Dunării 
 
Concentraţiile din sedimentul a (orizontul superficial) transformate după metoda prezentată la 
capitolul “Metode” sunt prezentate în tabelul 1. O listă a ecosistemelor în ordinea crescătoare a 
coeficienţilor de contaminare (Ct) a sedimentului a este prezentată în tabelul 2. Lista este 
alcătuită în patru variante: 
• incluzând toate metalele în calculul Ct 
• incluzând doar metalele cu d>8 (d este coeficientul de disimilaritate a concentraţiilor de 

metale, indicator de împrăştiere calculat după cum s-a descris la metode) 
• incluzând doar metalele cu d>20 
• incluzând doar metalele cu d>40 
 
Figura 1 arată relaţia dintre coeficientul de contaminare a apei (toate metalele, notat Cw) şi 
parametrul de localizare (L) a ecosistemului. Figurile 2 şi 3 prezintă aceeaşi dependenţă în cazul 
coeficientului de contaminare a stratului b de sediment (toate metalele, notat Cb) şi al 
coeficientului de contaminare a stratului a (cazul metalelor cu d>20) . Pe figura 3 sunt indicate şi 
lacurile care apar ca având o sedimentare foarte intensă pe imaginile satelitare (Drost, 1991), 
Aceste lacuri prezintă o contaminare înaltă. Figura 4 arată regresia liniară obţinută pentru relaţia 
dintre Ct şi L, în cele patru variante menţionate mai sus (este inclusă şi relaţia dintre coeficentul 
de corelaţie R şi valoarea absolută a pantei din ecuaţia de regresie liniară). Inspectând tabelele şi 
graficele menţionate se pot constata următoarele: 
• Coeficientul de contaminare este bine corelat cu cel de localizare doar în cazul sedimentului 

a (R=-0.7153, n=20 ecosisteme). Presupunând că o concentraţie mai ridicată este cauzată de 
o contaminare din exterior mai ridicată, acesta este un indiciu al faptului că există un gradient 
al contaminării sedimentului superficial depinzând de distanţa faţă de intrarea în deltă (Ceatal 
Chilia) şi conectivitatea hidrologică. 

• Rezultatele sugerează, de asemenea, că mecanismul prin care se face contaminarea este 
strâns legat de procesele de sedimentare. Aceasta este plauzibil, având în vedere câ principala 
fracţie de metale în apa de inundaţie este cea particulată. 

• Ecosistemele caracterizate de acelaşi L au o plajă destul de largă de valori ale Ct, arătând că 
şi alte variabile controlează contaminarea sedimentului, inclusiv, probabil, variabile interne 
ale ecosistemului. Faptul că alte variabile joacă un rol important este sugerat şi de deviaţia 
standard a Ct (tabelul 2). Ecosisteme din aceeaşi zonă şi cu valori ale Ct nu foarte diferite pot 
fi caracterizate de coeficienţi de variaţie (DS/medie) diferiţi. 

• Corelarea mult mai slabă a contaminării sedimentului mai profund (5-8 cm) cu L poate fi 
interpretată presupunând că diferenţa de vârstă dintre cele două straturi este de ordinul 
decadelor, ceea ce ar implica o recalculare a L în funcţie de date istorice (deoarece 
hidroconectivitatea s-a modificat în timp). Ipoteza nu poate fi testată deorece vârsta 
straturilor nu a fost determinată. 

• Contaminarea apei pare a nu avea relaţie cu L, ceea ce este acceptabil luând în considerare că 
fracţia dizolvată este un parametru foarte dinamic. Trebuie menţionat şi faptul că datele 
pentru caracterizarea apei au fost disponibile în mai puţine sisteme, ceea ce a dus la un grad 
mai coborât de încredere statistică. 

 
Gradienţii observaţi în Delta Dunării sunt confirmaţi de studii independente (Jamil şi colab., 
1999), care raportează scăderea concentraţiilor totale de metale în corp de filtratori bentonici cu 
distanţa de la canalul principal al Dunării (350 - 90 ppm Zn, 5 - 0.3 ppm Cd şi 1 - 0.2 ppm Co). 
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Anexa 10 Figura 2 Relaţia dintre coeficientul de contaminare a orizontului b de sediment (Cb, 
pentru toate metalele) şi coeficientul de localizare. 
 

L 

Cw 

L 

Cb 
R = -0.34* 

R = NS 

Anexa 10 Figura 1 Relaţia dintre coeficientul de contaminare a apei (Cw, calculat pentru toate 
elementele) şi coeficientul de localizare.  
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Anexa 10 Figura 4 Regresia liniară obţinută pentru dependenţa dintre Ct şi L în patru variante. 
Sus dreapta: relaţia dintre coeficientul de regresie R şi un parametru proporţional cu panta 
dreptei de regresie, prezentată pentru cele patru variante de regresie menţionate. Explicaţii în 
text. 

Anexa 10 Figura 3 Relaţia dintre coeficientul de contaminare a orizontului a de sediment (Ct, 
calculat pentru metale cu d>20) şi coeficientul de localizare. Săgeţile indică lacuri cu 
sedimentare foarte intensă conform imaginilor satelitare. 

L 

Ct 

L 

Ct 

toate metalele 

metale cu d>8 

metale cu d>40 

metale cu d>20 

toate metalele 

 

R = -0.72** 
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Schimbări ale contaminării la diferite scări de timp în ecosistemele acvatice ale Deltei Dunării 
 
Pe termen scurt (de la un an la altul) nu a existat vreo tendinţă comună tuturor ecosistmelor, cu 
excepţia Cr, care a avut valori foarte asemănătoare în 1993 şi 1995 (figura 5). 

 
Anexa 10 Figura 5 Diagramă a concentraţiilor de Cr în sedimentul superficial. Pe axa x - valori 
în 1993, pe axa y -valori în 1995 (ppm). 
 
Pentru modificările pe termen mediu (prin compararea orizonturilor a şi b de sediment) fiecare 
metal a fost analizat separat, dar prezentăm doar rezultate cumulative pentru două grupe de 
metale: Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Cr şi Co, pe de o parte, Zr, Mo, V, Sr şi Ba, pe de altă parte (figura 
6). Cea mai mare creştere se înregistrează în lacul Trei Ozere, o mică descreştere pentru cel de-al 
doilea grup de metale fiind datorată Sr şi Ba. Cea mai mare descreştere a avut loc în lacul 
Băclăneşti. Situaţii speciale prezintă canalul Dunavăţu şi lacul Tătaru, cu tendinţe contrarii 
pentru cele două grupe de metale. În canalul Dunavăţu a avut loc o descreştere generală a 
contaminării, dar o creştere în cazul Sr, Ba şi Ni. Sr şi Ba sunt responsabile pentru creşterea în 
cazul celui de-al doilea grup în lacul Tătaru, unde contaminarea generală a scăzut. Pe termen 
lung, pe baza analizei unor carote prelevate în lacurile Roşu, Meşteru şi Matiţa, s-a putut 
constata o creştere a concentraţiilor de Ni, Pb, Zn, Cr, Cd, Cu, As în sedimentul superficial (0-4 
cm) faţă de cel profund. Se poate conchide că pe termen lung a avut loc o creştere a contaminării 
sedimentelor cu metale, dar pe termen mediu variaţii specifice pot avea loc. 
 
Relaţia dintre distribuţia în spaţiu a metalelor din lacurile Deltei Dunării şi dinamica lor pe 
termen mediu 
Figura 7 arată relaţia dintre coeficientul de determinare al corelaţiei dintre concentraţiile din 
orizonturile a şi b de sediment pentru fiecare metal, pe de o parte, şi coeficientul de 
disimilaritate, pe de altă parte. Graficul sugerează că, pentru majoritatea metalelor, o descreştere 
a corelării dintre straturile de sediment are loc atunci când coeficientul de disimilaritate creşte. 
Prin urmare un R2 coborât este asociat cu valori mai împrăştiate. |inând cont şi de relaţia dintre 
gradientul de conectivitate hidrologică şi contaminare, se poate conchide că o contaminare mai 
ridicată nu este asociată cu o reducere liniară a contaminării cu metale pe acest gradient. Prin 
urmare, capacitatea de retenţie a metalelor în sistemele acvatice ale Deltei este încă relativ 
ridicată, de vreme ce efectul de filtrare este intens. Un caz special îl reprezintă Pb, care are un 
coeficient de disimilaritate coborât şi un R2 de asemenea coborât. Acesta ar putea fi explicat 
astfel: Pb nu depăşeşte atât de mult valorile de fond, dar are loc o puternică retenţie a sa. Un 
argument în această direcţie este puternica sa asociere cu materia particulată în suspensie, care 
poate fi reţinută prin procesul de sedimentare. În cazul celorlalte metale, un transfer important 
către sediment poate avea loc prin moartea componentelor sectorului de ciclare, care 
concentrează metalele din fracţia dizolvată. Această cale de transfer este mult mai lentă ca 
sedimentarea.
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Anexa 11 Concentraţii medii de metale în probe de litieră şi detritus (ppm). 
 

Tip de detritus Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Media 132.70 11376.28 842.22 148.90 8.36 75.46 4.50 9.35 1.17 I2 
DS 8.93 7389.52 169.98 49.51 3.05 36.34 1.27 1.13 0.29 
Media 94.93 8095.62 1003.20 177.04 11.89 111.21 5.21 12.62 1.44 I4 
DS 12.13 2768.17 335.48 23.57 4.98 44.92 1.84 3.61 0.37 
Media 88.62 11584.63 1050.55 252.70 8.57 58.92 5.87 7.66 1.32 I5 
DS 37.13 3924.10 132.53 6.52 4.56 20.07 0.15 4.07 0.55 
Media 60.97 16385.37 812.87 127.39 12.79 42.31 3.54 12.52 1.05 I6 
DS 14.68 6767.84 385.43 84.60 9.50 23.20 1.47 6.56 0.24 
Media 57.89 10325.33 892.90 172.92 5.15 82.29 4.91 5.36 3.78 G2 
DS 19.90 3716.31 207.07 34.37 2.60 33.02 1.03 1.82 5.73 
Media 58.37 9431.77 690.98 164.06 9.00 83.16 4.53 9.69 1.25 G3 
DS 18.05 3316.21 128.15 50.99 2.13 32.03 0.78 1.52 0.46 
Media 72.35 8676.39 976.07 184.97 9.04 80.46 4.29 8.08 0.92 G4 
DS 22.68 1515.86 326.66 15.98 2.84 25.27 0.37 2.54 0.23 
Media 99.76 10623.94 1493.24 308.88 17.03 41.05 7.17 15.23 1.30 H2 
DS 19.79 2891.00 225.21 57.46 1.36 12.43 1.33 1.22 0.40 
Media 114.35 15642.00 915.42 296.99 14.85 42.32 6.90 13.28 1.02 H3 
DS 28.44 326.68 61.19 15.67 4.13 8.17 2.06 3.04 0.17 

litieră şi detritus 
vechi la sol 

H4 Media 103.33 14694.00 1153.42 347.40 23.10 65.81 8.07 20.64 1.43 
Media ND 2304.40 6209.83 774.95 118.64 ND 7.09 15.75 5.34 I1 
DS ND 73.73 753.68 1.66 14.16 ND 0.41 2.23 1.71 
Media ND 2310.89 6307.29 656.32 131.21 ND 8.11 16.17 7.82 I3 
DS ND 292.97 2445.70 22.13 18.60 ND 0.29 6.27 2.01 
Media ND 1888.96 6626.61 734.43 162.92 ND 8.03 18.05 6.46 G1 
DS ND 118.45 223.63 32.05 60.92 ND 0.42 1.70 0.82 
Media ND 1884.26 687.43 343.15 85.15 ND 3.88 66.45 7.48 H3 
DS ND 161.75 257.05 14.74 3.98 ND 0.09 4.16 1.93 

H4 Media ND 1730.44 597.74 325.40 92.15 ND 4.72 58.67 11.02

Detritus cu 
originea în faza 
acvatică 

H5 Media ND 1681.00 632.28 405.60 88.34 ND 3.52 56.25 7.54 
Media 48.92 4202.88 429.55 97.93 2.64 20.10 1.67 4.53 0.35Trans. 1 
DS 15.06 2184.92 70.67 22.99 0.64 4.63 0.43 2.07 0.10
Media 58.57 3669.91 457.82 75.28 2.97 26.93 1.73 6.19 0.28

Litieră Populus 
nigra experiment 
94-95 Trans. 4 

DS 24.00 1677.89 132.85 7.78 0.68 4.88 0.67 1.63 0.15
Media 55.50 5230.47 851.96 119.53 3.94 59.81 4.05 7.07 0.90Trans. 5 
DS 14.23 1835.86 107.22 32.24 1.57 20.78 1.77 2.94 0.57
Media 46.16 5586.40 1021.64 118.10 3.98 62.69 4.52 8.51 1.21Trans. 2 
DS 18.55 2163.13 182.39 32.52 2.09 21.37 2.11 3.55 0.38
Media 51.24 4649.58 821.25 147.43 4.04 62.24 5.19 8.22 0.87

Litieră Salix 
triandra 
experiment 94-95 

Trans. 4 
DS 17.08 1748.87 148.94 46.28 1.13 26.59 1.35 2.56 0.13
Media 53.34 1313.95 332.34 87.45 2.54 33.16 2.72 2.28 0.46G2 
DS 13.64 133.67 99.56 57.85 2.10 3.81 1.26 1.26 0.20
Media 67.75 2459.64 172.09 103.14 2.65 38.94 2.67 3.16 0.60

Litieră Populus sp. 
toamna 1996 

I6 
DS 18.22 558.51 5.13 9.33 0.08 20.93 0.00 0.91 0.09
Media 54.48 3920.77 563.07 61.54 4.61 36.01 9.41 1.60 0.37H2 
DS 4.87 1076.49 391.49 2.55 1.26 0.46 3.82 0.06 0.10
Media 78.93 2530.35 890.29 116.67 4.66 51.20 3.83 2.43 0.73H3 
DS 64.62 325.31 629.53 41.25 2.01 22.04 0.77 1.99 0.60
Media 77.25 1263.83 380.35 102.10 2.53 20.67 5.75 2.41 0.50I2 
DS 46.34 1138.02 231.50 61.24 2.28 13.67 5.01 0.58 0.26

I3 Media 83.83 1239.08 624.75 110.79 2.48 17.19 3.76 2.18 0.41
DS 57.06 712.63 317.54 75.41 1.43 5.47 1.78 0.98 0.19

B Media 113.24 1584.94 598.53 214.86 4.59 15.37 1.88 2.25 0.88
DS 48.52 632.89 160.48 28.08 0.74 4.45 0.79 0.76 0.50

I4 Media 35.43 568.14 1018.39 68.46 1.72 28.48 4.90 0.75 0.21
 DS 13.06 144.38 317.05 13.34 0.54 7.85 1.39 0.004 0.09
I5 Media 52.31 809.61 959.36 69.13 1.62 18.57 5.06 1.04 0.26

Litieră Salix sp. 
toamna 1996 

DS 0.10 328.86 389.68 0.13 0.66 5.84 1.46 0.14 0.02
Media 47.71 1385.71 253.14 76.24 1.56 21.71 2.64 1.48 0.32I6 

instalare DS 28.04 671.88 39.23 29.37 0.67 11.94 0.59 0.43 0.08
Litieră Populus sp. 
experiment 1996-
97 I6 final Media 30 2000 411 117.25 4.2 15 2.38 7.5 0.44

Media 53.14 1442.86 626.14 93.29 2.54 23.57 3.9 1.48 0.44Litieră Salix sp. 
experiment 1996-

H3 
instalare DS 14.81 97.59 45.98 7.87 1.09 11.09 1.70 0.43 0.21
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Tip de detritus Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
H3 final Media 54 6500 564 163.25 5.2 53 3.33 9.0 0.48

Media 51.71 671.43 596.71 102.52 2.01 11.00 2.9 1.09 0.32I2 
instalare DS 14.10 179.95 274.45 8.50 1.06 3.56 0.27 0.14 0.03
I2 final Media 59 7300 886 169.75 4.1 49 4.67 10.25 0.68
I4 final Media 61 6900 925 173.50 4.9 52 5.1 8.25 0.75

97 

I5 final Media 63 6800 876 177.10 4.8 55 4.9 9.16 0.70
Media 41 314.29 2573.71 11.71 3.11 16.29 5.24 0.97 0.63H4 

instalare DS 14.83 211.57 1133.05 6.63 1.17 7.27 1.26 0.30 0.19
Litieră Typha sp. 
experiment 1996-
97 H4 final Media 100 3400 1060 92.00 2.7 61 11.83 2.25 1.73

Media 76.71 1700 152.00 42.41 2.0 61.43 4.50 1.2 0.46I2 
instalare DS 19.78 725.72 38.82 3.75 0.7 25.8 1.22 0.25 0.19

Litieră Bidens sp. 
experiment 1996-
97 I2 final Media 99 7600 442 105.38 3.5 94 4.75 4.75 0.69

Media 68.86 642.86 52.86 13.70 2.44 19.14 4.31 0.93 0.41B (I3) 
instalare DS 23.99 243.98 20.10 2.18 1.20 7.52 0.63 0.45 0.10

Litieră Xanthium 
sp. experiment 
1996-97 B final Media 98 7400 1052 17.50 7.8 54 4.83 1.75 0.59
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Anexa 13 a Coeficienţii de transfer al metalelor din sol/sediment în partea subterană a vegetaţiei. 
K1-4  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G1 Min NE 0.051 0.070 0.548 0.435 1.305 0.074 0.025 0.224

 Media NE 0.089 0.106 0.794 0.532 2.981 0.118 0.037 0.622
 Max NE 0.106 0.160 1.186 0.675 5.440 0.199 0.058 0.934

G2 Min NE 0.127 0.115 1.154 1.000 1.457 0.062 0.049 0.219
 Media NE 0.127 0.147 1.230 1.364 1.889 0.080 0.049 0.284
 Max NE 0.127 0.179 1.307 1.728 2.322 0.098 0.049 0.349

G3 Min NE 0.057 0.179 0.287 0.478 2.050 0.030 0.017 0.324
 Media NE 0.064 0.305 0.389 0.833 4.301 0.055 0.028 0.804
 Max NE 0.088 0.410 0.591 1.121 8.292 0.098 0.044 1.312

G4 Min NE 0.008 0.127 0.434 0.370 1.354 0.057 0.012 0.124
 Media NE 0.042 0.151 1.276 0.518 2.663 0.087 0.015 0.638
 Max NE 0.082 0.186 2.755 0.717 4.450 0.125 0.017 0.940

H1 Min NE 0.062 0.143 0.304 0.246 0.752 0.025 0.008 0.151
 Media NE 0.078 0.167 0.583 0.421 0.953 0.049 0.013 0.184
 Max NE 0.105 0.198 1.116 0.564 1.145 0.062 0.019 0.219

H2 Min NE 0.042 0.130 0.109 0.119 0.772 0.033 0.007 0.267
 Media NE 0.062 0.365 0.400 0.230 1.084 0.068 0.015 0.832
 Max NE 0.136 1.119 1.261 0.431 1.371 0.094 0.043 2.856

H3 Min NE 0.031 0.167 0.134 0.265 0.426 0.021 0.007 0.133
 Media NE 0.125 1.078 1.108 0.426 0.848 0.266 0.023 1.878
 Max NE 0.256 2.314 1.809 0.649 1.580 0.637 0.050 4.105

H4 Min NE 0.044 0.429 0.617 0.101 0.197 0.042 0.011 0.076
 Media NE 0.203 1.071 0.939 0.327 0.487 0.209 0.013 0.924
 Max NE 0.728 1.988 1.472 0.494 0.672 0.341 0.019 2.302

H5 Min NE 0.051 0.206 0.578 0.292 0.446 0.152 0.013 0.156
 Media NE 0.224 0.515 0.749 0.441 0.673 0.291 0.015 1.699
 Max NE 0.550 0.865 0.863 0.675 0.975 0.533 0.018 4.782

I1 Min NE 0.063 0.111 0.323 0.424 0.685 0.028 0.016 0.123
 Media NE 0.084 0.257 0.584 0.636 1.248 0.040 0.023 0.223
 Max NE 0.125 0.412 0.963 1.185 2.601 0.048 0.043 0.465

I2 Min NE 0.117 0.067 0.554 0.168 0.462 0.018 0.031 0.387
 Media NE 0.197 0.365 0.820 0.440 1.969 0.057 0.046 1.407
 Max NE 0.340 1.137 1.658 0.583 3.093 0.117 0.086 4.035

I3 Min NE 0.099 0.069 0.383 0.828 3.034 0.031 0.028 0.519
 Media NE 0.113 0.089 0.553 0.888 3.561 0.037 0.032 0.609
 Max NE 0.121 0.101 0.766 0.942 4.718 0.049 0.037 0.807

I4 Min NE 0.116 0.077 0.235 0.652 1.364 0.027 0.024 0.358
 Media NE 0.160 0.339 0.481 0.761 2.096 0.035 0.033 1.155
 Max NE 0.203 0.985 0.871 0.998 2.571 0.052 0.047 3.458

I5 Min NE 0.077 0.078 0.160 0.640 1.597 0.029 0.015 0.478
 Media NE 0.114 0.422 0.451 0.793 2.479 0.057 0.022 1.670
 Max NE 0.150 1.100 1.030 0.919 3.369 0.110 0.032 3.879

I6 Min NE 0.109 0.054 0.134 0.486 1.123 0.035 0.029 0.488
 Media NE 0.168 0.612 0.466 0.983 2.572 0.079 0.043 2.192
 Max NE 0.201 1.708 1.127 1.269 3.748 0.165 0.070 5.445

 
Anexa 13 b Coeficienţii de transfer al metalelor din sol/sediment în partea supraterană a 
vegetaţiei ierboase şi emerse. Tabelul se continuă pe pagina următoare. 
K1-5  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G1 Min NE 0.007 0.036 0.320 0.028 0.234 0.009 0.0004 NE 

 Media NE 0.022 0.122 0.387 0.074 0.538 0.017 0.034 NE 
 Max NE 0.040 0.215 0.502 0.153 0.713 0.040 0.090 NE 

G2 Min NE 0.008 0.045 0.316 0.062 0.253 0.011 0.009 NE 
 Media NE 0.046 0.131 0.395 0.073 0.513 0.014 0.057 NE 
 Max NE 0.085 0.218 0.474 0.083 0.772 0.018 0.104 NE 

G3 Min NE 0.014 0.081 0.265 0.046 0.257 0.010 0.002 NE 
 Media NE 0.050 0.150 0.522 0.112 0.356 0.034 0.008 NE 
 Max NE 0.104 0.229 0.730 0.205 0.570 0.057 0.032 NE 

G4 Min NE 0.006 0.044 0.221 0.040 0.301 0.020 0.001 NE 
 Media NE 0.031 0.727 0.404 0.091 0.463 0.024 0.015 NE 
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K1-5 Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
 Max NE 0.048 2.087 0.625 0.128 0.615 0.028 0.024 NE 

H1 Min NE 0.007 0.057 0.363 0.023 0.108 0.011 0.017 0.020
 Media NE 0.042 0.114 0.600 0.045 0.141 0.031 0.025 0.051
 Max NE 0.095 0.171 0.907 0.070 0.181 0.064 0.032 0.078

H2 Min NE 0.004 0.021 0.149 0.017 0.106 0.007 0.001 0.043
 Media NE 0.055 0.084 0.293 0.043 0.246 0.016 0.023 0.111
 Max NE 0.107 0.124 0.671 0.090 0.425 0.030 0.060 0.263

H3 Min NE 0.017 0.093 0.062 0.036 0.019 0.006 0.005 0.033
 Media NE 0.040 0.665 0.171 0.055 0.181 0.017 0.024 0.060
 Max NE 0.088 1.573 0.653 0.073 0.408 0.034 0.050 0.153

H4 Min NE 0.011 0.124 0.175 0.023 0.099 0.012 0.000 0.046
 Media NE 0.020 0.854 0.276 0.047 0.153 0.028 0.026 0.517
 Max NE 0.032 1.912 0.411 0.074 0.172 0.063 0.094 1.127

H5 Min NE 0.019 0.774 0.089 0.041 0.136 0.017 0.015 0.078
 Media NE 0.028 0.929 0.186 0.049 0.214 0.023 0.030 0.105
 Max NE 0.045 1.236 0.246 0.053 0.292 0.028 0.048 0.154

I1 Min NE 0.005 0.137 0.375 0.036 0.115 0.009 0.0003 NE 
 Media NE 0.035 0.161 0.554 0.089 0.144 0.018 0.002 NE 
 Max NE 0.054 0.212 0.682 0.220 0.182 0.039 0.003 NE 

I2 Min NE 0.004 0.126 0.215 0.011 0.125 0.007 0.003 NE 
 Media NE 0.036 0.142 0.354 0.024 0.275 0.011 0.012 NE 
 Max NE 0.071 0.159 0.612 0.039 0.595 0.020 0.043 NE 

I3 Min NE 0.010 0.174 0.199 0.033 0.197 0.007 0.001 NE 
 Media NE 0.024 0.235 0.354 0.044 0.242 0.013 0.008 NE 
 Max NE 0.043 0.280 0.630 0.050 0.348 0.017 0.025 NE 

I4 Min NE 0.004 0.099 0.271 0.039 0.160 0.012 0.0005 NE 
 Media NE 0.063 0.111 0.301 0.068 0.331 0.014 0.014 NE 
 Max NE 0.121 0.124 0.358 0.109 0.514 0.016 0.030 NE 

I5 Min NE 0.038 0.085 0.170 0.021 0.180 0.011 0.003 NE 
 Media NE 0.055 0.163 0.356 0.050 0.272 0.022 0.005 NE 
 Max NE 0.064 0.242 0.598 0.073 0.372 0.036 0.009 NE 

I6 Min NE 0.004 0.093 0.304 0.048 0.165 0.012 0.001 NE 
 Media NE 0.065 0.166 0.364 0.063 0.236 0.016 0.025 NE 
 Max NE 0.102 0.248 0.474 0.093 0.294 0.019 0.044 NE 

 
Anexa 13 c Coeficienţii de transfer al metalelor din sol/sediment în partea supraterană a 
arborilor (a – frunze, b - ţesut lemnos). Tabelul se continuă pe pagina următoare. 
K1-12a  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G2 Min 0.124 0.037 0.292 0.460 0.025 0.386 0.013 0.037 0.175 

 Media 0.152 0.040 0.371 0.864 0.060 0.420 0.020 0.061 0.255 
 Max 0.179 0.042 0.450 1.268 0.095 0.454 0.026 0.085 0.334 

H2 Min 0.170 0.075 0.236 0.223 0.024 0.379 0.040 0.019 0.223 
 Media 0.182 0.093 0.464 0.229 0.030 0.383 0.056 0.019 0.278 
 Max 0.193 0.112 0.692 0.236 0.035 0.386 0.072 0.020 0.333 

H3 Min 0.160 0.045 0.517 0.318 0.033 0.346 0.021 0.010 0.209 
 Media 0.380 0.050 1.034 0.423 0.047 0.498 0.024 0.023 0.496 
 Max 0.599 0.054 1.551 0.529 0.062 0.649 0.028 0.037 0.783 

B Min 0.293 0.023 0.393 0.769 0.036 0.128 0.009 0.016 0.347 
 Media 0.420 0.033 0.485 0.847 0.041 0.161 0.013 0.021 0.578 
 Max 0.547 0.042 0.577 0.926 0.046 0.194 0.017 0.026 0.808 

I2 Min 0.154 0.012 0.185 0.298 0.006 0.105 0.014 0.041 0.181 
 Media 0.268 0.033 0.326 0.517 0.017 0.198 0.037 0.049 0.283 
 Max 0.382 0.054 0.466 0.736 0.028 0.291 0.059 0.057 0.385 

I4 Min 0.113 0.012 0.652 0.235 0.017 0.262 0.025 0.011 0.069 
 Media 0.153 0.015 0.836 0.273 0.021 0.326 0.031 0.011 0.098 
 Max 0.193 0.017 1.020 0.310 0.026 0.389 0.038 0.011 0.127 

I5 Min 0.208 0.012 0.552 0.258 0.013 0.153 0.028 0.010 0.145 
 Media 0.208 0.017 0.774 0.258 0.018 0.197 0.035 0.011 0.155 
 Max 0.208 0.022 0.996 0.259 0.023 0.241 0.042 0.012 0.164 

I6 Min 0.274 0.048 0.120 0.326 0.035 0.284 0.019 0.042 0.319 
 Media 0.339 0.057 0.123 0.348 0.036 0.459 0.019 0.053 0.356 
 Max 0.403 0.066 0.125 0.371 0.037 0.633 0.019 0.063 0.392 
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K1-12b  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G2 Min 0.045 0.047 0.887 0.482 0.288 0.495 0.01 0.028 0.025

 Media 0.057 0.054 1.053 1.069 0.293 0.603 0.011 0.037 0.048
 Max 0.069 0.061 1.218 1.655 0.299 0.711 0.011 0.045 0.072

H2 Min 0.078 0.036 0.221 0.34 0.084 0.472 0.005 0.021 0.029
 Media 0.088 0.037 0.265 0.355 0.085 0.529 0.006 0.023 0.032
 Max 0.098 0.038 0.309 0.37 0.085 0.587 0.006 0.025 0.034

H3 Min 0.099 0.036 0.342 0.436 0.152 0.248 0.005 0.019 0.017
 Media 0.133 0.044 0.521 0.475 0.17 0.304 0.005 0.021 0.039
 Max 0.167 0.052 0.701 0.514 0.188 0.361 0.005 0.022 0.061

B Min 0.059 0.017 0.339 0.191 0.048 0.513 0.013 0.008 0.043
 Media 0.095 0.025 0.348 0.309 0.074 0.566 0.014 0.009 0.063
 Max 0.131 0.033 0.358 0.427 0.1 0.619 0.015 0.01 0.084

I2 Min 0.082 0.033 0.354 0.48 0.083 0.307 0.008 0.019 0.046
 Media 0.095 0.046 0.417 0.65 0.102 0.797 0.011 0.02 0.051
 Max 0.108 0.059 0.479 0.82 0.121 1.287 0.014 0.021 0.056

I4 Min 0.109 0.026 0.447 0.474 0.13 0.381 0.009 0.017 0.017
 Media 0.138 0.041 0.475 0.581 0.144 0.388 0.011 0.026 0.05
 Max 0.168 0.057 0.503 0.688 0.157 0.396 0.013 0.036 0.084

I5 Min 0.097 0.041 0.218 0.352 0.072 0.403 0.01 0.01 0.064
 Media 0.11 0.046 0.316 0.489 0.074 0.486 0.012 0.018 0.078
 Max 0.122 0.051 0.414 0.626 0.075 0.569 0.015 0.027 0.092

I6 Min 0.185 0.03 0.254 0.383 0.116 0.451 0.01 0.023 0.101
 Media 0.254 0.064 0.276 0.525 0.118 0.563 0.012 0.025 0.131
 Max 0.323 0.098 0.297 0.666 0.119 0.674 0.014 0.026 0.160

 



  Ecotoxicologia metalelor în lunca Dunării 

 

295

295

Anexa 14 Coeficienţii de transfer al metalelor din sediment în gasteropode bentonice (tot 
individul, doar cochilia, doar ţesutul rapid ciclabil). Tabelul se continuă pe pagina următoare. 
 
tot individul K1-10a Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G3 1996 Media NE 0.012 0.140 0.516 0.751 NE 0.047 2.181 0.248
I3 1996 Min NE 0.024 0.949 0.127 0.422 NE 0.061 0.977 0.905

 Media NE 0.024 1.040 0.150 0.462 NE 0.070 1.166 0.979
 Max NE 0.025 1.130 0.174 0.503 NE 0.079 1.355 1.054

H3 1996 Media NE 0.007 0.117 0.149 0.302 NE 0.044 0.554 0.268
H4 1996 Min NE 0.006 0.089 0.163 0.312 NE 0.028 0.622 0.202

 Media NE 0.008 0.130 0.285 0.489 NE 0.053 0.993 0.240
 Max NE 0.010 0.201 0.498 0.628 NE 0.084 1.533 0.293

H5 1996 Min NE 0.005 0.173 0.479 0.355 NE 0.072 1.506 0.296
 Media NE 0.006 0.216 0.505 0.523 NE 0.090 2.143 0.330
 Max NE 0.007 0.242 0.531 0.717 NE 0.113 2.484 0.348

LC 1996 Min NE 0.005 0.168 0.482 0.496 NE 0.038 1.277 0.524
 Media NE 0.005 0.228 0.515 0.498 NE 0.040 1.551 0.560
 Max NE 0.005 0.289 0.548 0.501 NE 0.042 1.825 0.596

LC 1999 Min NE 0.002 0.055 0.273 0.433 NE 0.032 0.278 0.353
 Media NE 0.011 0.300 0.566 0.476 NE 0.035 0.455 4.543
 Max NE 0.019 0.545 0.858 0.519 NE 0.039 0.632 8.733

CC1 1999 Min NE 0.003 0.038 0.131 0.266 NE 0.027 0.078 0.041
 Media NE 0.009 0.281 0.307 0.465 NE 0.035 0.533 0.266
 Max NE 0.016 1.083 0.625 0.664 NE 0.041 0.652 0.777

Dunăre 1999 Min NE 0.005 0.154 0.080 0.152 NE 0.015 0.086 0.015
 Media NE 0.015 0.672 0.208 0.330 NE 0.021 0.351 0.307
 Max NE 0.016 1.083 0.625 0.664 NE 0.041 0.652 0.777

LC 1999 Min NE 0.003 0.086 0.823 0.167 NE 0.018 0.013 2.779
 Media NE 0.003 0.142 0.870 0.263 NE 0.021 0.024 14.552
 Max NE 0.003 0.198 0.918 0.360 NE 0.023 0.036 26.325

 
cochilii K1-10a Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G3 1996 Media NE 0.011 0.096 0.359 0.681 NE 0.049 2.242 0.146
I3 1996 Min NE 0.020 0.981 0.086 0.278 NE 0.063 1.008 0.850

 Media NE 0.020 1.075 0.093 0.322 NE 0.072 1.203 0.939
 Max NE 0.020 1.170 0.101 0.367 NE 0.081 1.399 1.028

H3 1996 Media NE 0.007 0.088 0.123 0.258 NE 0.045 0.563 0.148
H4 1996 Min NE 0.004 0.062 0.144 0.295 NE 0.029 0.608 0.063

 Media NE 0.008 0.106 0.243 0.446 NE 0.055 1.005 0.103
 Max NE 0.010 0.190 0.428 0.557 NE 0.087 1.581 0.141

H5 1996 Min NE 0.003 0.159 0.389 0.325 NE 0.074 1.537 0.051
 Media NE 0.004 0.207 0.426 0.495 NE 0.093 2.207 0.067
 Max NE 0.006 0.235 0.470 0.693 NE 0.117 2.560 0.084

LC 1996 Min NE 0.004 0.160 0.400 0.471 NE 0.039 1.311 0.104
 Media NE 0.004 0.223 0.438 0.474 NE 0.041 1.595 0.110
 Max NE 0.004 0.285 0.477 0.477 NE 0.043 1.879 0.117

LC 1999 Min NE 0.002 0.059 0.183 0.102 NE 0.044 0.337 0.015
 Media NE 0.006 0.126 0.267 0.229 NE 0.045 0.532 0.153
 Max NE 0.009 0.194 0.351 0.356 NE 0.046 0.726 0.292

CC1 1999 Min NE 0.001 0.026 0.092 0.140 NE 0.027 0.658 0.009
 Media NE 0.006 0.151 0.223 0.252 NE 0.035 0.673 0.011
 Max NE 0.013 0.268 0.536 0.434 NE 0.039 0.699 0.019

Dunăre 1999 Min NE 0.005 0.163 0.001 0.066 NE 0.018 0.086 0.005
 Media NE 0.013 0.598 0.130 0.280 NE 0.022 0.365 0.170
 Max NE 0.023 1.080 0.191 0.572 NE 0.026 0.568 0.442

 
corp K1-10a Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G3 1996 Media NE 0.027 1.164 4.219 2.385 NE 0.006 0.729 2.632
I3 1996 Min NE 0.105 0.195 1.105 3.701 NE 0.025 0.258 1.665

 Media NE 0.122 0.198 1.491 3.758 NE 0.030 0.290 1.933
 Max NE 0.138 0.201 1.878 3.815 NE 0.034 0.321 2.200

H3 1996 Media NE 0.017 0.795 0.757 1.336 NE 0.006 0.331 3.097
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corp K1-10a Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
H4 1996 Min NE 0.016 0.470 0.614 0.692 NE 0.004 0.403 2.169

 Media NE 0.027 0.683 1.271 1.500 NE 0.007 0.692 3.465
 Max NE 0.046 1.000 2.142 2.281 NE 0.011 0.966 5.717

H5 1996 Min NE 0.032 0.391 1.979 1.053 NE 0.011 0.474 6.060
 Media NE 0.036 0.437 2.385 1.169 NE 0.013 0.641 6.500
 Max NE 0.044 0.515 2.607 1.292 NE 0.016 0.769 6.965

LC 1996 Min NE 0.016 0.347 2.219 0.943 NE 0.014 0.481 10.416
 Media NE 0.017 0.363 2.319 1.083 NE 0.017 0.522 11.139
 Max NE 0.018 0.379 2.418 1.224 NE 0.021 0.563 11.863

LC 1999 Min NE 0.002 0.036 0.720 0.814 NE 0.006 0.156 0.656
 Media NE 0.021 0.653 1.313 1.097 NE 0.007 0.162 13.697
 Max NE 0.040 1.271 1.907 1.379 NE 0.007 0.167 26.738

CC1 1999 Min NE 0.003 0.037 0.911 1.942 NE 0.006 0.103 0.382
 Media NE 0.035 0.212 1.622 3.215 NE 0.013 0.197 2.572
 Max NE 0.101 0.592 4.169 5.018 NE 0.024 0.386 9.724

Dunăre 1999 Min NE 0.003 0.066 0.428 0.165 NE 0.003 0.087 0.005
 Media NE 0.032 0.095 0.973 0.995 NE 0.006 0.100 0.228
 Max NE 0.074 0.153 2.040 2.291 NE 0.015 0.206 0.884
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Anexa 15 a Coeficienţii de transfer al metalelor din apă în macrofite acvatice. 
K2-15  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
H4 Min NE 872 600 752 333 NE 80 423 32 

 Media NE 1166 838 1893 556 NE 209 1022 195 
 Max NE 1396 1130 3538 832 NE 452 1629 369 

H5 Min NE 1300 602 2158 271 NE 48 29 42 
 Media NE 1569 1014 2534 498 NE 163 787 144 
 Max NE 2051 1760 3133 813 NE 370 2084 363 

LC (H6) Min NE 735 608 1677 701 NE 56 260 42 
1996 Media NE 1339 915 2035 1037 NE 102 753 270 
 Max NE 1675 1314 2684 1688 NE 164 1302 494 
LC (H6) Min NE 477 1029 1184 335 NE 81 1 49 
1999 Media NE 2148 18685 8471 782 NE 317 151 77 

 Max NE 5625 46063 17314 1378 NE 862 432 144 
 
Anexa 15 b Coeficienţii de transfer al metalelor din apă în nevertebrate bentonice filtratoare (tot 
individul, doar cochilia, doar ţesutul rapid ciclabil) 
K2-7 tot individul Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
I1 Min NE 511 3030 2029 400 NE 442 2277 133 

 Media NE 710 3697 2243 532 NE 455 2408 149 
 Max NE 923 4059 2433 624 NE 468 2659 163 

I3 Min NE 442 3242 1861 263 NE 312 2105 85 
 Media NE 508 3363 2049 301 NE 314 2277 96 
 Max NE 573 3484 2237 339 NE 315 2449 107 

K2-7 cochilie          
I1 Min NE 485 376 1030 344 NE 443 2342 22 

 Media NE 685 494 1125 468 NE 460 2479 23 
 Max NE 904 671 1233 536 NE 475 2744 23 

I3 Min NE 416 606 792 217 NE 310 2179 16 
 Media NE 484 661 914 265 NE 311 2355 17 
 Max NE 552 715 1036 314 NE 312 2530 18 

K2-7 corp   
I1 Min NE 1131 65447 25528 1719 NE 285 673 2729 

 Media NE 1302 79014 28541 2057 NE 332 734 3132 
 Max NE 1403 89275 30637 2689 NE 406 776 3458 

I3 Min NE 1054 65216 26985 940 NE 333 375 1673 
 Media NE 1061 66902 28730 1139 NE 383 454 1960 
 Max NE 1068 68589 30475 1337 NE 432 532 2246 

 
Anexa 15 c Coeficienţii de transfer al metalelor din apă în nevertbrate fitofile (tot individul, doar 
cochilia, doar ţesutul rapid ciclabil). Tabelul se continuă pe pagina următoare. 
K2-16 tot individul Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G3 Min NE 447 4104 1007 102 NE 422 163 48 

 Media NE 571 4192 1022 119 NE 434 273 52 
 Max NE 694 4280 1036 136 NE 445 382 56 

H3 Media NE 631 3125 859 318 NE 314 1658 45 
H4 Min NE 133 2920 773 397 NE 87 2640 53 

 Media NE 408 4713 1009 415 NE 213 17524 71 
 Max NE 627 7620 1163 433 NE 293 46639 90 

H5 Min NE 115 2355 737 276 NE 89 3811 78 
 Media NE 227 3381 1120 333 NE 208 21362 94 
 Max NE 299 3960 1549 371 NE 285 56376 124 

LC (H6) Min NE 215 1412 245 741 NE 113 2796 37 
1996 Media NE 299 2369 610 837 NE 166 12409 71 

 Max NE 461 3675 1164 1005 NE 197 25336 103 
LC (H6) Min NE 114 343 1825 217 NE 106 150 23 

1999 Media NE 237 2453 2966 1249 NE 124 924 124 
 Max NE 344 5336 6064 3705 NE 132 1954 229 

K2-16 cochilie   
G3 Min NE 394 4135 829 25 NE 435 157 12 

 Media NE 513 4231 897 31 NE 446 272 14 
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K2-16 tot individul Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
 Max NE 633 4327 965 37 NE 456 386 15 

H3 Media NE 573 3108 695 110 NE 324 1636 14 
H4 Min NE 83 2915 428 140 NE 84 2557 11 

 Media NE 354 4772 772 228 NE 217 17723 15 
 Max NE 560 7742 980 368 NE 302 47383 21 

H5 Min NE 68 2300 419 158 NE 90 3746 15 
 Media NE 161 3380 849 245 NE 213 21614 23 
 Max NE 217 3985 1274 312 NE 292 57335 29 

LC (H6) Min NE 114 1441 146 400 NE 116 2595 7 
1996 Media NE 242 2334 425 543 NE 171 12231 18 

 Max NE 448 3593 922 639 NE 203 25234 24 
LC (H6) Min NE 75 283 529 71 NE 110 148 4 

1999 Media NE 140 2470 1997 712 NE 133 1005 23 
 Max NE 244 5279 4457 2629 NE 145 2132 70 

K2-16 corp     
G3 Min NE 1714 3167 2717 1892 NE 122 283 904 

 Media NE 1921 3272 3963 2177 NE 148 292 956 
 Max NE 2128 3378 5209 2462 NE 174 302 1009 

H3 Media NE 2014 3514 4715 5210 NE 85 2183 772 
H4 Min NE 1316 2228 5373 1550 NE 84 4600 1051 

 Media NE 1669 3334 6582 4808 NE 113 12830 1404 
 Max NE 2219 4735 8896 6451 NE 166 29150 1915 

H5 Min NE 1235 3241 6201 1759 NE 70 5339 1229 
 Media NE 1774 3408 7482 2407 NE 94 15420 1760 
 Max NE 2221 3631 8207 3040 NE 119 33829 2670 

LC (H6) Min NE 760 733 2573 5032 NE 41 6819 742 
1996 Media NE 1628 3179 4969 7760 NE 68 16601 1323 

 Max NE 2573 5589 6854 11511 NE 92 27756 2094 
LC (H6) Min NE 333 632 7801 1398 NE 33 194 477 

1999 Media NE 895 2099 9843 4856 NE 49 580 844 
 Max NE 1512 5584 14437 9314 NE 89 1181 1143 

 
Anexa 15 d Coeficienţii de transfer al metalelor din apă în amfibieni (mormoloci) şi peşti. 
K2-17  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G3 Min NE 3171 1941 2948 520 NE 419 1109 479 

 Media NE 3477 2362 3170 615 NE 436 1183 488 
 Max NE 3783 2783 3393 710 NE 452 1256 498 

H3 Min NE 4632 4310 2424 1387 NE 374 4387 535 
 Media NE 5011 4356 2589 1583 NE 406 4845 561 
 Max NE 5391 4401 2754 1778 NE 438 5304 588 

 
K2-18  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Muşchi Min NE 22 11 1555 156 NE 13 11 0.9 

 Media NE 32 18 2989 199 NE 20 24 1.3 
 Max NE 55 20 4539 294 NE 27 68 3.1 

Ficat Min NE 129 47 3189 282 NE 37 15 0.9 
 Media NE 227 97 17350 2497 NE 52 323 299 
 Max NE 375 150 49876 4315 NE 66 940 687 

 
K2-19  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Muşchi Min NE 9 26 1424 90 NE 19 11 0.9 

 Media NE 13 37 1740 152 NE 39 24 3.2 
 Max NE 15 54 2129 189 NE 91 37 8.2 

Ficat Min NE 153 44 5291 1118 NE 6 54 0.9 
 Media NE 336 58 12706 2198 NE 32 137 3.3 
 Max NE 666 76 20463 3668 NE 75 210 10 
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Anexa 16 Coeficienţii de transfer al metalelor din seston în nevertbrate bentonice filtratoare (K3-
7, tot individul, doar cochilia, doar ţesutul rapid ciclabil) şi amfibieni (K3-17, mormoloci). 
 
K3-7 tot individul Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
I1 Min NE 0.02 0.67 0.46 0.21 NE 0.22 1.24 0.23 

 Media NE 0.03 0.81 0.51 0.28 NE 0.23 1.31 0.26 
 Max NE 0.03 0.89 0.55 0.33 NE 0.24 1.45 0.28 

I3 Min NE 0.03 0.72 0.41 0.21 NE 0.27 1.00 0.20 
 Media NE 0.03 0.74 0.45 0.25 NE 0.27 1.09 0.23 
 Max NE 0.04 0.77 0.49 0.28 NE 0.27 1.17 0.25 

K3-7 cochilie     
I1 Min NE 0.02 0.08 0.23 0.18 NE 0.22 1.27 0.04 

 Media NE 0.02 0.11 0.25 0.25 NE 0.23 1.35 0.04 
 Max NE 0.03 0.15 0.28 0.29 NE 0.24 1.49 0.04 

I3 Min NE 0.03 0.13 0.17 0.18 NE 0.27 1.04 0.04 
 Media NE 0.03 0.15 0.20 0.22 NE 0.27 1.12 0.04 
 Max NE 0.04 0.16 0.23 0.26 NE 0.27 1.21 0.04 

K3-7 corp     
I1 Min NE 0.04 14.37 5.77 0.92 NE 0.14 0.37 4.71 

 Media NE 0.05 17.35 6.45 1.10 NE 0.17 0.40 5.40 
 Max NE 0.05 19.60 6.92 1.43 NE 0.20 0.42 5.96 

I3 Min NE 0.07 14.43 5.94 0.77 NE 0.29 0.18 3.98 
 Media NE 0.07 14.80 6.32 0.93 NE 0.33 0.22 4.66 
 Max NE 0.07 15.17 6.71 1.09 NE 0.37 0.25 5.34 

K3-17  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G3 Min NE 0.35 0.55 0.88 0.57 NE 0.49 0.78 1.25 

 Media NE 0.38 0.67 0.94 0.68 NE 0.51 0.83 1.28 
 Max NE 0.41 0.79 1.01 0.78 NE 0.53 0.88 1.30 

H3 Min NE 0.40 1.18 0.67 0.51 NE 0.50 0.71 1.04 
 Media NE 0.44 1.19 0.71 0.59 NE 0.54 0.78 1.09 
 Max NE 0.47 1.20 0.76 0.66 NE 0.58 0.86 1.14 
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Anexa 17 Coeficienţii de transfer al metalelor din detritus în nevertebrate terestre detritivore 
(capturate cu capcane Barber în 1996) şi din litiera nou produsă în nevertebrate capturate în 
săculeţii de descompunere a litierei (1994) 
 
K6-9 Barber Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G Min NE 0.02 0.01 0.20 0.45 NE 0.05 0.12 0.46 

 Media NE 0.04 0.02 0.26 0.69 NE 0.24 0.95 1.13 
 Max NE 0.14 0.04 0.64 1.86 NE 0.70 5.08 2.26 

H Min NE 0.02 0.01 0.16 0.45 NE 0.10 0.04 0.02 
 Media NE 0.03 0.02 0.28 0.61 NE 1.02 0.23 1.32 
 Max NE 0.05 0.02 0.39 0.86 NE 2.76 0.59 2.48 

I Min NE 0.01 0.01 0.13 0.04 NE 0.06 0.08 0.25 
 Media NE 0.04 0.02 0.25 0.64 NE 0.62 0.54 0.63 
 Max NE 0.08 0.04 0.55 1.28 NE 3.37 2.81 1.36 

K6-9 experiment Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
1 Populus Min NE 0.16 0.27 0.78 11.03 NE 3.44 2.95 2.04 

 Media NE 0.26 0.63 1.09 15.98 NE 4.16 5.92 12.22 
 Max NE 0.32 1.06 1.63 25.63 NE 5.10 8.15 19.71 

4 Populus Min NE 0.14 0.38 1.24 11.56 NE 0.47 0.79 1.34 
 Media NE 0.33 0.61 1.70 15.55 NE 3.42 6.26 11.89 
 Max NE 0.62 0.91 2.15 23.56 NE 5.66 12.40 22.45 

5 Salix Min NE 0.08 0.14 0.67 9.45 NE 1.37 2.98 0.26 
 Media NE 0.21 0.35 0.97 10.50 NE 1.68 3.89 3.81 
 Max NE 0.32 0.49 1.20 11.58 NE 2.14 6.35 6.65 

2 Saliz Min NE 0.11 0.10 0.65 6.44 NE 0.63 1.82 0.02 
 Media NE 0.21 0.20 1.21 9.34 NE 1.56 3.54 1.90 
 Max NE 0.39 0.32 2.60 14.08 NE 2.71 6.27 3.80 

4 Salix Min NE 0.20 0.13 0.53 4.51 NE 0.55 0.35 0.50 
 Media NE 0.24 0.28 0.89 9.20 NE 1.34 2.73 3.50 
 Max NE 0.28 0.39 1.26 13.83 NE 2.20 6.10 7.20 
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Anexa 18 A. Coeficienţii de transfer al metalelor din macrofite acvatice în nevertebrate fitofile 
(tot individul, doar cochilia, doar ţesutul rapid ciclabil). B. Coeficienţii de transfer al metalelor 
din vegetaţia terestră în nevertbrate terestre fitofage.  
 
A. 
K15-16 tot individul Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
H3 Media NE 0.51 3.59 0.58 0.68 NE 1.21 2.74 0.29 
H4 Min NE 0.11 3.48 0.41 0.71 NE 0.42 2.58 0.27 

 Media NE 0.35 5.62 0.53 0.75 NE 1.02 17.14 0.37 
 Max NE 0.54 9.09 0.61 0.78 NE 1.40 45.62 0.46 

H5 Min NE 0.07 2.32 0.29 0.55 NE 0.55 4.84 0.54 
 Media NE 0.14 3.33 0.44 0.67 NE 1.28 27.13 0.65 
 Max NE 0.19 3.90 0.61 0.74 NE 1.75 71.59 0.86 

LC (H6) Min NE 0.16 1.54 0.12 0.71 NE 1.11 3.71 0.14 
1996 Media NE 0.22 2.59 0.30 0.81 NE 1.63 16.48 0.26 

 Max NE 0.34 4.01 0.57 0.97 NE 1.94 33.66 0.38 
LC (H6) Min NE 0.05 0.02 0.22 0.28 NE 0.33 19.31 0.02 
1999 Media NE 0.11 0.13 0.35 1.60 NE 0.39 118.75 0.08 

 Max NE 0.16 0.29 0.72 4.74 NE 0.42 251.22 0.15 
 
K15-16 cochilie Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
H3 Media NE 0.46 3.57 0.47 0.23 NE 1.25 2.71 0.09 
H4 Min NE 0.07 3.48 0.23 0.25 NE 0.40 2.50 0.06 

 Media NE 0.30 5.69 0.41 0.41 NE 1.04 17.34 0.07 
 Max NE 0.48 9.23 0.52 0.66 NE 1.45 46.35 0.11 

H5 Min NE 0.04 2.27 0.17 0.32 NE 0.55 4.76 0.11 
 Media NE 0.10 3.33 0.33 0.49 NE 1.31 27.45 0.16 
 Max NE 0.14 3.93 0.50 0.63 NE 1.79 72.81 0.20 

LC (H6) Min NE 0.09 1.57 0.07 0.39 NE 1.14 3.45 0.03 
1996 Media NE 0.18 2.55 0.21 0.52 NE 1.67 16.25 0.07 

 Max NE 0.33 3.93 0.45 0.62 NE 1.99 33.52 0.09 
LC (H6) Min NE 0.03 0.02 0.06 0.09 NE 0.35 19.07 0.003 
1999 Media NE 0.07 0.13 0.24 0.91 NE 0.42 129.25 0.02 

 Max NE 0.11 0.28 0.53 3.36 NE 0.46 274.17 0.05 
 
K15-16 corp Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
H3 Media NE 1.63 4.04 3.19 11.11 NE 0.33 3.61 4.87 
H4 Min NE 1.13 2.66 2.84 2.78 NE 0.40 4.50 5.39 

 Media NE 1.43 3.98 3.48 8.64 NE 0.54 12.55 7.20 
 Max NE 1.90 5.65 4.70 11.59 NE 0.80 28.51 9.82 

H5 Min NE 0.79 3.20 2.45 3.53 NE 0.43 6.78 8.51 
 Media NE 1.13 3.36 2.95 4.83 NE 0.58 19.58 12.18 
 Max NE 1.42 3.58 3.24 6.10 NE 0.73 42.96 18.48 

LC (H6) Min NE 0.57 0.80 1.26 4.85 NE 0.40 9.06 2.75 
1996 Media NE 1.22 3.47 2.44 7.48 NE 0.66 22.05 4.90 

 Max NE 1.92 6.11 3.37 11.10 NE 0.90 36.87 7.75 
LC (H6) Min NE 0.16 0.03 0.92 1.79 NE 0.10 24.99 0.32 
1999 Media NE 0.42 0.11 1.16 6.21 NE 0.16 74.62 0.56 

 Max NE 0.70 0.30 1.70 11.91 NE 0.28 151.81 0.76 
B. 
K5-8 Barber Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G Min NE 0.10 0.05 1.56 2.68 NE 0.07 0.48 NE 

 Media NE 0.20 0.12 2.26 5.14 NE 0.65 5.50 NE 
 Max NE 0.33 0.27 3.88 8.42 NE 1.87 18.67 NE 

H Min NE 0.06 0.07 1.11 2.86 NE 0.05 0.35 2.14 
 Media NE 0.12 0.11 1.36 5.74 NE 0.65 2.44 7.11 
 Max NE 0.25 0.21 1.78 11.81 NE 1.28 7.74 19.83 

I Min NE 0.07 0.11 0.81 2.37 NE 0.10 1.74 NE 
 Media NE 0.14 0.26 1.49 5.24 NE 1.15 7.31 NE 
 Max NE 0.24 0.69 2.13 8.81 NE 2.59 40.53 NE 
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Anexa 19 A. Coeficienţii de transfer al metalelor din fauna bentonică detritivoră în peşti, din 
peşti omnivori în peşti răpitori şi din peşti în păsări ihtiofage. B. Coeficienţii de transfer al 
metalelor de la neverterbate terestre paşnice la nevertebrate răpitoare şi de la nevertebrate la 
amfibieni (juvenili şi adulţi). 
 
A 
K10-18  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Muşchi Min NE 0.060 0.003 0.472 0.101 NE 0.083 0.008 0.001 

 Media NE 0.088 0.004 0.906 0.128 NE 0.123 0.018 0.001 
 Max NE 0.154 0.005 1.376 0.190 NE 0.165 0.049 0.003 

Ficat Min NE 0.359 0.011 0.967 0.182 NE 0.230 0.011 0.001 
 Media NE 0.629 0.022 5.260 1.609 NE 0.319 0.235 0.265 
 Max NE 1.041 0.034 15.121 2.781 NE 0.410 0.684 0.609 

 
K18-19  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Muşchi Min NE 0.28 1.46 0.48 0.45 NE 0.94 0.46 0.67 

 Media NE 0.41 2.06 0.58 0.76 NE 1.96 0.99 2.37 
 Max NE 0.48 3.04 0.71 0.95 NE 4.55 1.55 6.15 

Ficat Min NE 4.83 2.44 1.77 5.62 NE 0.32 2.26 0.67 
 Media NE 10.59 3.23 4.25 11.06 NE 1.62 5.70 2.43 
 Max NE 21.01 4.24 6.85 18.45 NE 3.74 8.72 7.72 

 
K18,19-20  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Muşchi Min NE 0.64 1.15 1.78 3.18 NE 0.29 0.60 173.92 

 Media NE 1.17 1.50 2.13 3.50 NE 0.59 0.64 294.70 
 Max NE 1.61 1.85 2.67 3.92 NE 1.00 0.68 381.31 

Ficat Min NE 7.61 3.12 1.09 1.18 NE 0.14 1.69 179.46 
 Media NE 9.81 3.94 1.38 2.89 NE 0.50 2.51 271.33 
 Max NE 12.41 4.53 1.81 5.44 NE 0.90 3.59 379.21 

B  
K8-11 Barber Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G Min NE 0.59 0.33 0.50 0.63 NE 0.06 0.16 0.79 

 Media NE 1.23 0.73 0.66 0.95 NE 0.59 1.30 2.43 
 Max NE 4.14 1.51 1.59 2.60 NE 1.97 6.71 7.32 

H Min NE 0.44 0.71 0.62 0.51 NE 0.28 0.22 0.003 
 Media NE 1.30 1.16 1.00 1.23 NE 1.27 4.86 2.40 
 Max NE 5.64 2.81 1.28 5.00 NE 2.70 47.70 5.71 

I Min NE 0.42 0.32 0.43 0.09 NE 0.05 0.20 0.37 
 Media NE 1.12 0.76 0.82 1.07 NE 1.08 1.37 0.98 
 Max NE 5.37 1.72 1.99 3.98 NE 9.82 6.92 3.46 

 
K9-11 Barber Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G Min NE 0.45 0.44 0.77 0.66 NE 0.09 0.13 0.41 

 Media NE 0.94 0.97 1.02 0.99 NE 0.89 1.03 1.25 
 Max NE 3.16 2.01 2.46 2.70 NE 2.94 5.33 3.77 

H Min NE 0.36 0.59 0.56 0.42 NE 0.10 0.18 0.001 
 Media NE 1.07 0.96 0.89 1.02 NE 0.43 3.98 0.79 
 Max NE 4.65 2.34 1.14 4.12 NE 0.91 39.06 1.88 

I Min NE 0.31 0.31 0.51 0.07 NE 0.03 0.12 0.40 
 Media NE 0.83 0.75 0.97 0.83 NE 0.75 0.85 1.07 
 Max NE 4.01 1.69 2.36 3.10 NE 6.82 4.28 3.80 

 
K 8,9,11-14 Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
G Min NE 0.40 0.13 0.99 0.43 NE 0.58 0.56 0.32 

 Media NE 0.54 0.32 2.01 0.80 NE 0.87 0.70 0.47 
 Max NE 0.62 0.77 3.27 1.20 NE 1.71 0.99 0.67 

H Min NE 0.47 0.14 0.88 0.31 NE 0.22 0.33 0.36 
 Media NE 0.65 0.42 1.57 0.62 NE 0.37 0.38 0.59 
 Max NE 0.93 1.24 2.78 0.79 NE 0.66 0.46 0.93 

I Min NE 0.63 0.23 0.73 0.50 NE 0.17 0.58 1.31 
 Media NE 0.91 0.57 1.43 0.84 NE 0.39 1.35 1.91 
 Max NE 1.26 1.34 3.10 1.39 NE 0.65 2.41 2.57 
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Anexa 20 a Stocurile de metale în compartimente ale sistemelor traversate de transectul H din O. 
Fundu Mare (kg/ha). Legendă: C. = compartiment, Per. Ev. = perioadă de evaluare, NE = 
neevaluat, alte coduri ca în capitolul de metode (în partea referitoare la identificarea 
ecosistemelor studiate). 

Sistem C. Per. Ev. Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
1 1996-1997 381.826 35741.708 1022.416 153.718 86.158 128.728 230.432 94.875 2.316
2 1996 NE 5.292 0.624 0.130 0.175 NE 0.136 0.105 0.013
3 1996 NE 37.611 0.645 0.168 0.073 NE 0.062 0.050 0.0018
4a 1996 NE 1.003 0.061 0.032 0.013 0.044 0.0041 0.00043 0.00015
5 1996 0.006 0.258 0.026 0.020 0.0011 0.0046 0.0020 0.00065 0.000034
6a 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6b 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H1 

6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
1 1996-1997 245.696 34417.459 994.717 220.006 127.904 77.161 137.287 68.143 1.104
2 1996 NE 0.179 0.015 0.0025 0.0050 NE 0.0045 0.0055 0.0006
3 1996 NE 0.726 0.015 0.0042 0.0016 NE 0.0015 0.0011 0.000039
4a 1996 NE 47.631 8.055 1.949 0.652 1.853 0.207 0.023 0.020
4b 1996 0.318 18.662 3.878 1.149 0.159 0.601 0.012 0.023 0.0005
5 1996 0.803 13.701 0.685 0.744 0.069 0.183 0.015 0.011 0.00084
6a 1996 0.213 15.330 2.202 0.241 0.018 0.141 0.037 0.0063 0.0015
6b 1996 0.226 22.988 3.515 0.795 0.042 0.104 0.018 0.037 0.0028
6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE

H2 

12 1996 1.764 103.677 21.543 6.385 0.883 3.338 0.066 0.129 0.0028
1 1996-1997 193.312 47479.578 800.521 256.148 91.891 95.610 147.831 96.772 1.364
2 1996 NE 2.883 0.367 0.078 0.051 NE 0.104 0.018 0.012
3 1996 NE 3.108 0.139 0.039 0.010 NE 0.0063 0.0072 0.00051
4a 1996 NE 29.155 4.181 1.366 0.216 0.523 0.199 0.011 0.013
4b 1996 0.209 16.986 3.392 0.988 0.127 0.237 0.006 0.016 0.00043
5 1996 0.203 5.872 1.821 0.102 0.011 0.062 0.0037 0.0073 0.00016
6a 1996 0.247 7.920 2.787 0.365 0.015 0.160 0.012 0.0076 0.0023
6b 1996 0.205 25.062 1.501 0.484 0.027 0.074 0.013 0.024 0.0018
6c 1996 NE 1.967 0.913 0.386 0.091 NE 0.0043 0.075 0.0072

H3 

12 1996 1.162 94.366 18.845 5.492 0.706 1.314 0.034 0.092 0.0024
1 1996-1997 176.975 36958.004 760.660 175.188 63.925 75.536 125.809 49.762 1.347
2 1996 NE 6.862 0.857 0.189 0.095 NE 0.252 0.025 0.022
3 1996 NE 5.916 0.252 0.098 0.021 NE 0.013 0.025 0.00077
4a 1996 NE 132.927 14.465 2.921 0.371 0.653 0.467 0.012 0.022
5 1996 0.239 9.917 15.438 0.505 0.044 0.159 0.030 0.047 0.00173
6a 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
6b 1996 0.542 77.144 6.055 1.824 0.121 0.346 0.042 0.108 0.0075
6c 1996 NE 7.354 2.540 1.383 0.392 NE 0.020 0.249 0.047

H4 

15 1996 0.117 10.693 0.675 0.483 0.047 0.107 0.082 0.038 0.00683
1 1996 150.039 38044.960 644.420 155.136 47.917 78.503 117.924 44.434 1.247
2 1996 NE 9.463 1.403 0.285 0.114 NE 0.390 0.031 0.027
3 1996 NE 6.105 0.397 0.117 0.025 NE 0.014 0.028 0.0010
4a 1996 NE 277.731 10.790 3.781 0.687 1.718 1.114 0.022 0.069
5 1996 0.876 35.219 20.744 0.952 0.080 0.577 0.090 0.045 0.00437
6a 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
6b 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6c 1996 NE 11.498 4.325 2.774 0.604 NE 0.024 0.385 0.052

H5 

15 1996 0.127 15.511 1.048 0.701 0.061 0.109 0.079 0.052 0.00166
 
Anexa 20 b Stocurile de metale în compartimente ale sistemelor investigate în O. Popa (kg/ha). 
Legendă: C. = compartiment, Per. Ev. = perioadă de evaluare. Tabelul continuă pe pagina 
urmatoare. 

Sistem C. Per. Ev. Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
I1 1 1996-1997 276.684 24414.518 692.355 101.063 63.999 90.073 154.611 34.478 1.731

 2 1996 NE 8.604 1.044 0.278 0.319 NE 0.244 0.198 0.022
 3 1996 NE 53.251 1.069 0.279 0.128 NE 0.095 0.093 0.003
 4a 1996 NE 2.328 0.201 0.067 0.046 0.127 0.0071 0.00091 0.00044
 5 1996 0.044 0.763 0.134 0.051 0.0089 0.015 0.0017 0.000064 NE
 6a 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6b 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sistem C. Per. Ev. Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
 6c 1996 NE 0.205 0.510 0.068 0.010 NE 0.00061 0.0013 0.00044

I2 1 1996-1997 309.297 40989.155 1254.210 211.923 158.252 111.942 167.913 52.904 1.909
 2 1996 NE 1.768 0.243 0.034 0.062 NE 0.049 0.057 0.0063
 3 1996 NE 7.978 0.146 0.040 0.018 NE 0.013 0.012 0.00045
 4a 1996 NE 74.413 4.231 1.605 0.643 2.035 0.088 0.023 0.025
 4b 1996 0.147 9.495 2.630 0.693 0.081 0.449 0.0093 0.0054 0.0005
 5 1996 0.252 4.208 0.396 0.215 0.0051 0.055 0.0036 0.0033 NE
 6a 1996 0.389 6.357 1.913 0.514 0.013 0.104 0.029 0.012 0.0025
 6b 1996 0.054 7.408 0.399 0.052 0.0026 0.038 0.0023 0.0043 0.00058
 6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 12 1996 0.818 52.752 14.610 3.851 0.451 2.494 0.052 0.030 0.0027

A1 1 1996-1997 321.903 47787.040 1292.539 235.814 101.861 106.790 155.858 122.890 1.659
I3 1 1996-1997 309.145 37729.027 1086.790 199.719 88.065 90.293 167.219 51.764 1.814

 2 1996 NE 9.350 1.145 0.302 0.429 NE 0.284 0.257 0.034
 3 1996 NE 28.888 0.999 0.335 0.083 NE 0.057 0.099 0.0026
 4a 1996 NE 7.677 0.175 0.199 0.141 0.580 0.011 0.0030 0.0020
 5 1996 0.152 0.690 0.367 0.075 0.006 0.028 0.0031 0.00022 NE
 6a 1996 0.143 2.106 1.062 0.188 0.0042 0.029 0.0064 0.0037 0.0007
 6b 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6c 1996 NE 0.082 0.250 0.024 0.0046 NE 0.00029 0.0006 0.00027

B 1 1996-1997 251.805 45461.229 1152.630 236.686 104.530 88.944 136.076 99.864 1.427
 4b 1996 0.194 9.100 3.254 0.592 0.062 0.408 0.015 0.0070 0.00073
 6 1996 0.306 4.279 1.616 0.580 0.012 0.041 0.0051 0.0061 0.0024
 12 1996 1.076 50.555 18.075 3.289 0.347 2.266 0.084 0.039 0.0041

I4 1 1996-1997 198.491 33278.256 1044.541 215.317 69.129 75.023 134.292 57.768 1.811
 2 1996 NE 0.101 0.018 0.0014 0.0063 NE 0.0026 0.0038 0.0006
 3 1996 NE 0.085 0.002 0.0010 0.00040 NE 0.00022 0.00023 0.000022
 4a 1996 NE 24.855 1.653 0.484 0.246 0.735 0.022 0.0089 0.010
 4b 1996 0.386 19.314 6.981 1.760 0.140 0.410 0.020 0.021 0.0013
 5 1996 0.140 5.251 0.382 0.191 0.010 0.100 0.005 0.004 NE
 6a 1996 0.118 1.898 3.401 0.229 0.0057 0.095 0.016 0.0025 0.00069
 6b 1996 0.265 21.196 2.960 0.475 0.031 0.295 0.013 0.032 0.0038
 6c 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 12 1996 2.146 107.299 38.782 9.777 0.777 2.276 0.112 0.119 0.0071

I5 (A2) 1 1996-1997 265.122 49387.553 1306.952 282.094 96.983 99.302 154.013 102.676 1.764
 4a 1996 NE 3.495 0.341 0.079 0.048 0.152 0.0054 0.0014 0.0018
 4b 1996 0.208 16.271 2.961 0.989 0.051 0.346 0.014 0.013 0.0010
 5 1996 0.058 1.487 0.104 0.048 0.0042 0.014 0.0020 0.00050 NE
 6a 1996 0.190 2.947 3.492 0.252 0.006 0.068 0.018 0.0038 0.00094
 6b 1996 0.230 29.884 2.720 0.658 0.022 0.156 0.015 0.020 0.0034
 6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 12 1996 1.158 90.393 16.452 5.493 0.284 1.922 0.076 0.075 0.0055

I6 1 1997 210.991 45554.615 1477.157 312.180 76.954 89.488 149.312 63.387 1.792
 4a 1996 NE 2.522 0.299 0.048 0.025 0.076 0.0039 0.00090 0.0013
 4b 1996 0.686 37.435 5.220 2.098 0.116 0.645 0.024 0.020 0.0030
 5 1996 0.014 0.614 0.037 0.016 0.00094 0.0033 0.00040 0.00035 NE
 6a 1996 0.608 22.063 1.544 0.925 0.024 0.349 0.024 0.028 0.0054
 6b 1996 0.226 58.826 3.125 0.549 0.057 0.179 0.015 0.050 0.0039
 6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 12 1996 3.813 207.972 29.000 11.654 0.645 3.582 0.132 0.111 0.017
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Anexa 20 c Stocurile de metale în compartimente ale sistemelor traversate de transectul G 
(kg/ha). 
 
Sistem C. Per. Ev. Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

1 1996-1997 358.701 34938.510 1044.245 148.586 86.484 88.554 148.816 44.766 1.773
2 1996 NE 7.335 0.835 0.207 0.229 NE 0.198 0.190 0.024
3 1996 NE 40.128 0.739 0.195 0.082 NE 0.070 0.059 0.0023
4a 1996 NE 5.683 0.204 0.217 0.084 0.485 0.032 0.0031 0.0020
5 1996 0.117 0.436 0.068 0.063 0.0059 0.038 0.0029 0.0036 NE
6a 1996 0.032 0.788 0.199 0.052 0.0015 0.020 0.0016 0.0014 0.00028
6b 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G1 

6c 1996 NE 0.079 0.274 0.029 0.0077 NE 0.00032 0.00074 0.00025
1 1996-1997 369.137 34843.073 941.341 106.369 44.565 83.035 145.784 39.350 1.896
2 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
3 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
4a 1996 NE 16.146 0.506 0.478 0.222 0.573 0.043 0.0070 0.0020
4b 1996 0.243 21.607 11.369 1.304 0.150 0.574 0.018 0.017 0.0011
5 1996 0.282 4.092 0.313 0.108 0.0083 0.108 0.0053 0.0058 NE
6a 1996 0.572 14.099 3.566 0.938 0.027 0.356 0.029 0.024 0.0049
6b 1996 0.377 74.589 5.912 1.186 0.032 0.493 0.032 0.032 0.022
6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE

G2 

12 1996 1.351 120.041 63.160 7.246 0.834 3.191 0.102 0.093 0.0058
1 1996-1997 428.418 42288.081 988.776 137.374 59.233 87.961 145.835 54.248 1.911
2 1996 NE 4.073 0.482 0.124 0.154 NE 0.113 0.115 0.016
3 1996 NE 8.352 0.312 0.092 0.024 NE 0.019 0.022 0.0013
4a 1996 NE 28.148 3.118 0.553 0.510 3.914 0.082 0.016 0.016
5 1996 0.470 14.562 0.538 0.359 0.032 0.174 0.019 0.0052 NE
6a 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6b 1996 0.042 5.758 0.459 0.119 0.0063 0.053 0.0030 0.0062 0.00085

G3 

6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
1 1996-1997 321.627 44996.877 1583.779 117.553 55.488 86.315 145.503 65.867 1.553
2 1996 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3 1996 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
4a 1996 NE 14.641 1.862 1.166 0.223 1.787 0.098 0.0078 0.0077
5 1996 0.918 17.348 21.014 0.267 0.042 0.423 0.033 0.013 NE
6a 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6b 1996 0.074 8.672 0.972 0.186 0.0092 0.082 0.0043 0.0082 0.00093

G4 

6c 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
Anexa 20 d Stocurile de metale în compartimente sistemelor acvatice traversate de transectul A-
A’ (kg/ha).  
 

Sistem C. Per. Ev. Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Dunăre 1 1997 385.119 37620.815 885.697 103.835 68.578 113.134 196.047 58.117 1.666

  1999 NE 34688.534 1113.869 169.642 111.604 NE 290.037 121.034 2.551
 10 1999 NE 10.16 15.66 0.51 0.61 NE 0.102 0.514 0.020

CC1 1 1997 349.974 44788.293 1074.710 174.154 60.829 136.240 198.735 78.952 1.521
  1999 NE 47406.727 1135.571 163.053 70.173 NE 183.583 89.400 1.344
 10 1999 NE 0.679 0.709 0.033 0.046 NE 0.0098 0.082 0.0011

CC2 1 1997 318.414 48715.085 1149.913 152.489 97.180 134.990 212.484 92.181 2.372
LC (H6) 1 1996-1997 162.401 40134.842 814.954 170.161 54.555 82.704 122.162 61.592 0.768

  1999 NE 40228.112 611.880 148.359 53.855 NE 104.072 68.736 0.580
 2 1996 NE 11.301 1.626 0.368 0.093 NE 0.454 0.034 0.028
 3 1996 NE 5.810 0.437 0.109 0.026 NE 0.014 0.036 0.0011
 6a 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6b 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 6c 1996 NE NE NE NE NE NE NE NE NE
 15 1996 0.068 4.607 0.541 0.268 0.019 0.046 0.017 0.0077 0.00238
 10 1999 NE 0.039 0.024 0.020 0.0037 NE 0.00024 0.00057 0.0017

LS 1 1997 166.576 34959.308 732.070 122.892 38.884 68.527 97.569 44.404 0.564
LB 1 1997 159.122 38724.424 683.355 138.436 26.761 75.944 113.410 51.787 0.667
LBd 1 1997 89.874 36218.597 833.555 125.332 26.681 74.076 107.193 67.639 0.569
LF 1 1997 210.278 44118.487 1008.057 181.495 55.008 83.312 141.998 69.560 0.974
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Anexa 21 a Concentraţii medii de metale în probe de seston (ppm). 
 
Staţia  Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 

Media  21,260.42      395.68      102.98         46.18         37.40          30.63            1.19 G1 1996 
DS     5,686.31         44.11        13.32         11.01           8.34            5.11            0.30 
Media     9,323.43      448.34     130.17          36.02         21.79          40.60            1.47 G3 1996 
DS     8,070.04      188.83        59.23         14.33         14.99          17.80            0.96 
Media  20,603.47      413.71     106.67         48.74         37.08          35.95            1.15 I1 1996 
DS     2,814.12         56.58        26.67         12.90           5.51          10.90            0.16 
Media  19,580.49      358.81     107.45         44.21         35.14          31.26           1.22 I2 1996 
DS     4,677.86      111.14        48.71         12.43         13.02            9.38            0.63 
Media  14,129.56      519.80     147.92         45.75         29.90          55.44            1.37 I3 1996 
DS      8,163.91      366.29     142.76         15.96         15.07          41.63            0.74 

I4 1996 Media     7,537.59      152.82        92.04         35.31         19.33          20.11            1.99 
Media  25,690.52      441.21     113.50         49.76         42.61          33.84            1.23 H1 1996 
DS     8,337.75         59.31        19.19         13.92         10.41            5.79            0.19 

H2 1996 Media  24,193.63      510.88     138.80         52.74         49.09          36.43            1.31 
Media  11,947.77      512.44     164.18         43.58         24.60          33.46            1.96 H3 1996 
DS     7,322.71      271.57        57.23         11.60          10.62          16.11            1.04 
Media  10,697.99      472.45     147.71         41.45         24.43          41.60            1.75 H4 1996 
DS     8,298.71      211.67        78.72         19.89         15.05          20.36           1.38 
Media     9,351.29      519.46     152.00         35.82         20.96          39.29            1.39 H5 1996 
DS     7,140.81      240.35        92.71         11.36         11.16          17.63            0.80 
Media     8,433.77      538.65     112.17         33.11         20.18          42.21            1.40 LC (H6) 1996 
DS     6,642.00      392.75        45.77           8.10         11.60          22.83            0.74 

 
Anexa 21 b Concentraţii medii de metale în partea subterană a probelor de plante în 1996 (ppm). 
 

Staţia Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
media ND 2989.73 107.30 114.04 44.45 255.05 17.02 1.61 1.07G1 
DS ND 872.01 38.92 41.18 9.45 154.15 8.41 0.63 0.53
media ND 4206.32 131.94 124.52 57.85 149.26 11.08 1.84 0.51G2 
DS ND 7.71 40.53 10.97 21.82 48.33 3.48 0.01 0.17
media ND 2170.35 240.42 42.64 39.36 301.76 6.34 1.21 1.23G3 
DS ND 471.14 79.59 14.41 11.57 170.61 3.17 0.54 0.62
media ND 1666.25 211.89 132.75 25.41 203.38 11.18 0.89 0.88G4 
DS ND 1471.64 43.58 133.62 8.79 122.33 4.48 0.17 0.61
media ND 2407.19 146.98 77.16 31.20 105.50 9.75 1.03 0.37H1 
DS ND 714.38 24.74 61.03 11.95 21.76 4.13 0.49 0.07
media ND 2621.38 443.33 107.25 35.89 102.01 11.41 1.25 1.12H2 
DS ND 1723.46 514.55 129.90 18.39 21.92 4.17 1.30 1.53
media ND 5561.91 797.52 260.51 41.26 99.76 37.89 2.16 2.39H3 
DS ND 4342.85 672.56 185.42 12.74 47.97 37.57 1.83 2.43
media ND 9778.10 1064.04 214.88 27.29 48.06 34.35 0.86 1.63H4 
DS ND 14335.64 713.02 81.92 14.25 19.89 24.44 0.21 2.02
media ND 11168.85 433.91 152.04 27.64 69.10 44.82 0.90 2.77H5 
DS ND 14053.34 279.53 30.67 12.84 27.98 32.47 0.14 4.35
media ND 2385.15 206.18 68.47 47.20 130.37 7.26 0.93 0.45I1 
DS ND 782.52 99.74 34.56 27.30 94.67 1.67 0.54 0.33
media ND 7507.41 426.83 161.96 64.85 205.29 8.86 2.28 2.50I2 
DS ND 3009.22 541.75 84.28 22.47 103.20 5.55 1.02 2.51
media ND 4061.23 92.60 105.28 74.56 306.71 5.86 1.57 1.05I3 
DS ND 391.95 15.68 31.09 4.30 67.21 1.31 0.19 0.23
media ND 6205.47 412.69 120.91 61.34 183.43 5.47 2.23 2.44I4 
DS ND 1599.63 529.52 68.74 13.16 49.60 1.85 0.69 3.24
media ND 5360.44 522.58 120.55 72.95 233.54 8.33 2.10 2.79I5 
DS ND 1714.85 728.81 134.19 12.99 83.48 6.67 0.90 3.20
media ND 7240.77 857.31 138.11 71.77 218.33 11.18 2.60 3.73I6 
DS ND 2197.94 1330.40 169.42 31.54 113.21 10.62 1.42 4.79
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Anexa 21 c Concentraţii medii de metale în partea supraterană a probelor de vegetaţie ierboasă / 
emersă în 1996 (ppm). 
 

Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
media 101.25 746.51 122.91 55.55 6.20 46.00 2.45 1.45 ND G1 
DS 44.79 522.15 98.00 11.82 4.90 18.67 2.20 1.74 ND 
media 105.00 1537.00 117.50 40.00 3.09 40.50 1.97 2.13 ND G2 
DS 21.21 1820.09 109.60 11.31 0.64 28.99 0.66 2.51 ND 
media 50.80 1676.40 118.20 57.24 5.27 25.00 3.92 0.36 ND G3 
DS 41.12 1326.98 45.41 22.78 2.85 10.72 2.06 0.58 ND 
media 54.67 1246.00 1018.00 42.00 4.45 35.33 3.12 0.89 ND G4 
DS 56.66 889.56 1650.65 21.28 2.23 12.01 0.49 0.74 ND 
media 24.00 1299.00 100.00 79.33 3.37 15.67 6.10 2.07 0.10 H1 
DS 8.00 1430.22 50.00 36.90 1.77 4.04 5.67 0.61 0.06 
media 82.80 2310.12 101.37 78.54 6.78 23.14 2.73 1.92 0.15 H2 
DS 39.36 1896.75 46.12 58.91 4.81 10.99 1.47 2.02 0.13 
media 68.00 2459.17 510.17 69.17 5.14 18.33 2.41 2.20 0.11 H3 
DS 36.16 1531.51 506.14 57.34 1.41 13.31 1.70 1.81 0.07 
media 23.80 985.80 848.40 63.20 3.93 15.08 4.54 1.72 0.91 H4 
DS 7.92 367.73 653.57 20.71 2.08 3.06 3.46 2.64 0.82 
media 36.00 1379.67 782.67 37.67 3.08 22.00 3.58 1.73 0.17 H5 
DS 13.00 735.55 224.59 17.21 0.44 8.00 0.81 0.97 0.07 
media 33.00 982.50 129.25 65.00 6.60 15.00 3.15 0.08 ND I1 
DS 19.44 598.05 27.49 16.45 6.53 3.56 2.57 0.05 ND 
media 103.83 1386.67 165.50 69.90 3.53 28.67 1.76 0.61 ND I2 
DS 43.97 1066.12 18.24 28.78 1.82 17.91 0.68 0.76 ND 
media 83.25 852.75 243.25 67.45 3.67 20.88 2.00 0.42 ND I3 
DS 50.48 526.73 51.47 36.50 0.66 6.20 0.65 0.56 ND 
media 85.50 2433.50 135.25 75.60 5.52 29.00 2.19 0.93 ND I4 
DS 58.92 1911.41 13.30 9.80 2.67 16.79 0.33 1.03 ND 
media 50.00 2587.67 201.67 95.20 4.58 25.67 3.19 0.45 ND I5 
DS 43.59 714.18 97.51 58.70 2.42 9.02 1.85 0.35 ND 
media 60.33 2807.00 233.00 107.80 4.61 20.00 2.29 1.53 ND I6 
DS 43.10 2314.50 108.92 28.27 1.89 5.57 0.54 1.31 ND 

 
Anexa 21 d Concentraţii medii de metale în macrofite acvatice (ppm). 
 

Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
media 21.75 1292.01 121.65 66.90 7.56 18.45 8.49 3.26 0.60 H4 1996 
DS 7.27 242.63 39.03 42.27 3.47 5.99 7.05 1.79 0.57 
media 20.50 1651.50 171.75 85.75 6.44 16.80 7.26 2.40 0.41 H5 1996 
DS 7.51 348.95 88.52 15.26 2.93 6.21 6.60 2.93 0.43 
media 27.25 1730.75 176.25 91.00 7.71 15.00 4.28 2.60 0.64 LC (H6) 

1996 DS 8.06 571.32 66.25 20.18 3.28 5.35 1.91 1.51 0.59 
media ND 2713.43 2115.31 112.41 10.02 ND 11.37 0.19 3.69 LC (H6) 

1999 DS ND 2674.48 2487.35 92.86 5.54 ND 11.46 0.10 4.50 
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Anexa 21 e Concentraţii medii de metale în probe de ţesut lemnos al arborilor (ppm). 
 

 Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Media 20.16 1791.65 942.69 108.15 12.44 47.63 1.52 1.38 0.09G2 
DS 5.93 309.55 209.85 83.94 0.32 12.10 0.10 0.45 0.06
Media 50.84 2772.96 386.67 155.39 8.60 47.75 1.75 1.48 0.22

Ţesut lemnos 
Populus sp. 
toamna 1996 I6 

DS 19.41 2073.65 42.62 59.34 0.15 13.35 0.41 0.10 0.07
Media 26.33 1547.42 321.54 95.30 13.19 49.82 0.98 1.92 0.04H2 
DS 4.09 63.74 75.79 5.71 0.15 7.61 0.10 0.27 0.005
Media 27.66 2246.81 448.68 130.75 16.81 31.28 0.82 2.18 0.06H3 
DS 9.91 602.43 218.60 15.20 2.54 8.19 0.01 0.23 0.05
Media 25.62 1203.68 430.36 78.32 8.26 53.94 2.01 0.93 0.10I2 
DS 13.86 552.08 16.52 42.36 4.09 7.14 0.22 0.14 0.04
Media 27.28 1758.41 487.00 128.37 15.02 83.14 1.72 0.99 0.09I3 
DS 5.28 721.92 103.50 47.50 4.04 72.27 0.65 0.06 0.01
Media 31.09 1966.82 410.38 95.02 8.63 39.52 1.81 1.84 0.16B 
DS 16.95 233.85 2.08 51.80 0.50 4.08 0.05 0.61 0.02
Media 32.03 1601.48 578.83 145.93 11.59 33.98 1.67 1.78 0.11I4 
DS 9.76 862.41 47.73 38.06 1.52 0.93 0.44 0.93 0.10
Media 27.57 2152.21 391.70 130.78 6.76 45.77 1.81 1.79 0.13

|esut lemnos 
Salix sp. toamna 
1996 

I5 
DS 4.56 322.15 171.59 51.83 0.14 11.06 0.49 1.16 0.03

 
Anexa 21 f Concentraţii medii de metale în probe de litieră şi detritus (ppm). 
 

Tip de detritus Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Media 132.70 11376.28 842.22 148.90 8.36 75.46 4.50 9.35 1.17 I2 
DS 8.93 7389.52 169.98 49.51 3.05 36.34 1.27 1.13 0.29 
Media 94.93 8095.62 1003.20 177.04 11.89 111.21 5.21 12.62 1.44 I4 
DS 12.13 2768.17 335.48 23.57 4.98 44.92 1.84 3.61 0.37 
Media 88.62 11584.63 1050.55 252.70 8.57 58.92 5.87 7.66 1.32 I5 
DS 37.13 3924.10 132.53 6.52 4.56 20.07 0.15 4.07 0.55 
Media 60.97 16385.37 812.87 127.39 12.79 42.31 3.54 12.52 1.05 I6 
DS 14.68 6767.84 385.43 84.60 9.50 23.20 1.47 6.56 0.24 
Media 57.89 10325.33 892.90 172.92 5.15 82.29 4.91 5.36 3.78 G2 
DS 19.90 3716.31 207.07 34.37 2.60 33.02 1.03 1.82 5.73 
Media 58.37 9431.77 690.98 164.06 9.00 83.16 4.53 9.69 1.25 G3 
DS 18.05 3316.21 128.15 50.99 2.13 32.03 0.78 1.52 0.46 
Media 72.35 8676.39 976.07 184.97 9.04 80.46 4.29 8.08 0.92 G4 
DS 22.68 1515.86 326.66 15.98 2.84 25.27 0.37 2.54 0.23 
Media 99.76 10623.94 1493.24 308.88 17.03 41.05 7.17 15.23 1.30 H2 
DS 19.79 2891.00 225.21 57.46 1.36 12.43 1.33 1.22 0.40 
Media 114.35 15642.00 915.42 296.99 14.85 42.32 6.90 13.28 1.02 H3 
DS 28.44 326.68 61.19 15.67 4.13 8.17 2.06 3.04 0.17 

litieră şi detritus 
vechi la sol 

H4 Media 103.33 14694.00 1153.42 347.40 23.10 65.81 8.07 20.64 1.43 
Media ND 2304.40 6209.83 774.95 118.64 ND 7.09 15.75 5.34 I1 
DS ND 73.73 753.68 1.66 14.16 ND 0.41 2.23 1.71 
Media ND 2310.89 6307.29 656.32 131.21 ND 8.11 16.17 7.82 I3 
DS ND 292.97 2445.70 22.13 18.60 ND 0.29 6.27 2.01 
Media ND 1888.96 6626.61 734.43 162.92 ND 8.03 18.05 6.46 G1 
DS ND 118.45 223.63 32.05 60.92 ND 0.42 1.70 0.82 
Media ND 1884.26 687.43 343.15 85.15 ND 3.88 66.45 7.48 H3 
DS ND 161.75 257.05 14.74 3.98 ND 0.09 4.16 1.93 

H4 Media ND 1730.44 597.74 325.40 92.15 ND 4.72 58.67 11.02

Detritus cu 
originea în faza 
acvatică 

H5 Media ND 1681.00 632.28 405.60 88.34 ND 3.52 56.25 7.54 
Media 48.92 4202.88 429.55 97.93 2.64 20.10 1.67 4.53 0.35Trans. 

1  DS 15.06 2184.92 70.67 22.99 0.64 4.63 0.43 2.07 0.10
Media 58.57 3669.91 457.82 75.28 2.97 26.93 1.73 6.19 0.28

Litieră Populus 
nigra experiment 
94-95 Trans. 

4  DS 24.00 1677.89 132.85 7.78 0.68 4.88 0.67 1.63 0.15
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Anexa 21 f Continuare. 
 

Tip de detritus Staţia  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Media 55.50 5230.47 851.96 119.53 3.94 59.81 4.05 7.07 0.90Trans. 5 
DS 14.23 1835.86 107.22 32.24 1.57 20.78 1.77 2.94 0.57
Media 46.16 5586.40 1021.64 118.10 3.98 62.69 4.52 8.51 1.21Trans. 2 
DS 18.55 2163.13 182.39 32.52 2.09 21.37 2.11 3.55 0.38
Media 51.24 4649.58 821.25 147.43 4.04 62.24 5.19 8.22 0.87

Litieră Salix 
triandra 
experiment 94-
95 

Trans. 4 
DS 17.08 1748.87 148.94 46.28 1.13 26.59 1.35 2.56 0.13
Media 53.34 1313.95 332.34 87.45 2.54 33.16 2.72 2.28 0.46G2 
DS 13.64 133.67 99.56 57.85 2.10 3.81 1.26 1.26 0.20
Media 67.75 2459.64 172.09 103.14 2.65 38.94 2.67 3.16 0.60

Litieră Populus 
sp. toamna 1996 

I6 
DS 18.22 558.51 5.13 9.33 0.08 20.93 0.00 0.91 0.09
Media 54.48 3920.77 563.07 61.54 4.61 36.01 9.41 1.60 0.37H2 
DS 4.87 1076.49 391.49 2.55 1.26 0.46 3.82 0.06 0.10
Media 78.93 2530.35 890.29 116.67 4.66 51.20 3.83 2.43 0.73H3 
DS 64.62 325.31 629.53 41.25 2.01 22.04 0.77 1.99 0.60
Media 77.25 1263.83 380.35 102.10 2.53 20.67 5.75 2.41 0.50I2 
DS 46.34 1138.02 231.50 61.24 2.28 13.67 5.01 0.58 0.26

I3 Media 83.83 1239.08 624.75 110.79 2.48 17.19 3.76 2.18 0.41
DS 57.06 712.63 317.54 75.41 1.43 5.47 1.78 0.98 0.19

B Media 113.24 1584.94 598.53 214.86 4.59 15.37 1.88 2.25 0.88
DS 48.52 632.89 160.48 28.08 0.74 4.45 0.79 0.76 0.50

I4 Media 35.43 568.14 1018.39 68.46 1.72 28.48 4.90 0.75 0.21
 DS 13.06 144.38 317.05 13.34 0.54 7.85 1.39 0.004 0.09
I5 Media 52.31 809.61 959.36 69.13 1.62 18.57 5.06 1.04 0.26

Litieră Salix sp. 
toamna 1996 

DS 0.10 328.86 389.68 0.13 0.66 5.84 1.46 0.14 0.02
Media 47.71 1385.71 253.14 76.24 1.56 21.71 2.64 1.48 0.32I6 

instalare DS 28.04 671.88 39.23 29.37 0.67 11.94 0.59 0.43 0.08
Litieră Populus 
sp. experiment 
1996-97 I6 final Media 30 2000 411 117.25 4.2 15 2.38 7.5 0.44

Media 53.14 1442.86 626.14 93.29 2.54 23.57 3.9 1.48 0.44H3 
instalare DS 14.81 97.59 45.98 7.87 1.09 11.09 1.70 0.43 0.21
H3 final Media 54 6500 564 163.25 5.2 53 3.33 9.0 0.48

Media 51.71 671.43 596.71 102.52 2.01 11.00 2.9 1.09 0.32I2 
instalare DS 14.10 179.95 274.45 8.50 1.06 3.56 0.27 0.14 0.03
I2 final Media 59 7300 886 169.75 4.1 49 4.67 10.25 0.68
I4 final Media 61 6900 925 173.50 4.9 52 5.1 8.25 0.75

Litieră Salix sp. 
experiment 
1996-97 

I5 final Media 63 6800 876 177.10 4.8 55 4.9 9.16 0.70
Media 41 314.29 2573.71 11.71 3.11 16.29 5.24 0.97 0.63H4 

instalare DS 14.83 211.57 1133.05 6.63 1.17 7.27 1.26 0.30 0.19
Litieră Typha sp. 
experiment 
1996-97 H4 final Media 100 3400 1060 92.00 2.7 61 11.83 2.25 1.73

Media 76.71 1700 152.00 42.41 2.0 61.43 4.50 1.2 0.46I2 
instalare DS 19.78 725.72 38.82 3.75 0.7 25.8 1.22 0.25 0.19

Litieră Bidens 
sp. experiment 
1996-97 I2 final Media 99 7600 442 105.38 3.5 94 4.75 4.75 0.69

Media 68.86 642.86 52.86 13.70 2.44 19.14 4.31 0.93 0.41B (I3) 
instalare DS 23.99 243.98 20.10 2.18 1.20 7.52 0.63 0.45 0.10

Litieră Xanthium 
sp. experiment 
1996-97 B final Media 98 7400 1052 17.50 7.8 54 4.83 1.75 0.59

 
Anexa 21 g Concentraţii medii de metale în probe de nevertebrate fitofage capturate cu 
capcanele Barber (ppm). 
Transectul  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

Media ND 275.73 48.30 105.48 22.97 ND 1.83 6.91 1.61G 1996 
DS ND 91.31 23.30 27.45 6.69 ND 1.30 7.38 0.81
Media ND 227.29 35.44 101.20 30.32 ND 2.31 4.87 1.64H 1996 
DS ND 93.18 11.59 14.10 11.63 ND 1.41 4.57 1.15
Media ND 218.18 42.63 105.15 25.16 ND 2.53 4.33 2.21I 1996 
DS ND 82.55 23.65 19.76 7.42 ND 1.27 5.09 0.43
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Anexa 21 h Concentraţii medii de metale în probe de nevertebrate detritofage capturate cu 
capcanele Barber (ppm). 
Transectul  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

Media ND 360.68 36.26 68.10 22.07 ND 1.22 8.69 3.12G 1996 
DS ND 262.46 15.35 30.60 11.64 ND 1.07 12.05 1.59
Media ND 275.42 42.65 112.81 36.77 ND 6.88 5.94 4.98H 1996 
DS ND 70.05 10.37 27.93 7.86 ND 6.41 4.24 3.02
Media ND 292.55 43.30 88.63 32.26 ND 3.65 7.00 2.01I 1996 
DS ND 123.67 25.57 33.08 15.84 ND 4.75 7.39 1.02

 
Anexa 21 i Concentraţii medii de metale în probe de nevertebrate fitofage, detritofage şi 
răpitoare capturate cu capcanele Barber (ppm). 
Transectul  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

Media ND 307.99 41.68 87.60 22.38 ND 1.46 7.94 2.76G 1996 
DS ND 187.13 20.46 33.03 8.87 ND 1.22 9.43 2.31
Media ND 265.60 39.65 104.18 34.56 ND 3.78 13.86 2.94H 1996 
DS ND 189.30 14.71 18.97 21.72 ND 3.86 37.52 2.36
Media ND 249.47 38.54 95.66 27.68 ND 3.40 6.08 2.29I 1996 
DS ND 162.52 22.44 29.65 15.05 ND 4.35 6.75 1.12

 
Anexa 21 j Concentraţii medii de metale în ţesutul muscular al probelor de peşti omnivori şi al 
tuturor probelor de peşti provenind din sectorul Insulei Mici a Brăilei în 1999 (ppm). 
Omnivori Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 

Media ND 35.30 1.98 56.26 3.70 ND 0.55 0.52 0.003Sector IMB 
DS ND 15.33 0.42 25.47 1.01 ND 0.14 0.53 0.002

Toate probele 
Media ND 26.12 2.91 45.82 3.31 ND 0.79 0.52 0.005Sector IMB 
DS ND 15.48 1.42 22.16 0.99 ND 0.66 0.41 0.005

 
Anexa 21 k Concentraţii medii de metale în probe de nevertebrate detritivore bentonice utilizate 
pentru evaluarea stocurilor de metale în acest compartiment (ppm). 

Staţia |esut  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Media ND 235.88 137.18 29.05 14.17 ND 5.16 48.10 0.01cochilie 
DS ND 156.32 75.18 19.15 6.59 ND 0.57 0.96 <0.01
Media ND 1323.19 192.44 211.57 180.52 ND 1.97 14.10 2.77ţesut rapid 

ciclabil DS ND 1376.78 163.82 149.80 57.85 ND 0.97 7.26 3.59
Media ND 337.73 255.31 39.99 26.12 ND 5.07 38.16 0.29

CC1 
1999 

medie 
DS ND 162.17 286.46 19.63 6.28 ND 0.59 15.15 0.31
Media ND 355.06 509.99 17.36 22.72 ND 5.18 39.74 0.31cochilie 
DS ND 202.19 383.21 10.86 19.03 ND 0.98 17.35 0.45
Media ND 956.76 91.43 142.00 95.53 ND 1.41 10.38 0.50ţesut rapid 

ciclabil DS ND 957.93 34.10 81.23 66.09 ND 1.10 4.78 0.65
Media ND 449.65 643.61 30.39 31.69 ND 5.18 36.56 0.67

Dunăre 
1999 

medie 
DS ND 187.27 376.54 10.69 10.45 ND 0.90 16.72 0.59
Media ND 256.10 87.73 44.92 14.00 ND 5.27 41.43 0.10cochilie 
DS ND 247.66 66.23 19.89 10.95 ND 0.15 21.43 0.13
Media ND 543.07 275.78 183.65 41.52 ND 1.62 7.25 9.29ţesut rapid 

ciclabil DS ND 842.00 406.44 92.40 32.94 ND 1.01 6.22 9.44
Media ND 308.06 153.33 120.79 22.56 ND 3.32 18.69 6.28

LC (H6) 
1999 

medie 
DS ND 381.88 155.82 50.30 9.17 ND 1.07 22.43 7.71
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Anexa 21 l A: Distribuţia metalelor în gasteropode fitofile la staţiile H3-H6 şi în bivalve la 
staţiile I1 şi I3 (ppm s.u.). Zr şi Ni nu s-au determinat în aceste probe. B: Distribuţia metalelor în 
amfibieni în 1996 (ppm s.u.). Legendă: Ls = Limnaea stagnalis, Pc = Planorbarius corneus, Sp 
= Stagnicola palustris, A sp. = Anodonta sp. 
A 
Staţia / specii |esut  Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
LCh cochilii Media  176.82 279.67 26.49 9.13  4.76 24.50 0.05
1999  DS  90.24 210.15 19.46 13.95  0.48 24.37 0.07
Ls, Pc, Sp corp Media  1131.34 237.64 130.62 62.25  1.77 14.14 2.07
  DS  528.24 235.89 34.90 47.73  0.85 9.31 0.64
 medie Media  299.13 277.67 39.36 16.01  4.44 22.51 0.30
  DS  108.08 212.50 23.73 19.31  0.38 21.78 0.22
G3 cochilii Media  524.57 535.37 34.77 1.24  11.35 7.71 0.05
1996  DS  299.59 18.88 68.32 16.02  0.94 0.38 0.29
Pc corp Media  1963.43 414.08 153.63 86.59  3.78 8.30 3.67
  DS  299.59 18.88 68.32 16.02  0.94 0.38 0.29
 medie Media  583.26 530.42 39.62 4.72  11.04 7.74 0.20
  DS  178.07 15.69 0.80 0.97  0.41 4.40 0.02
H3 cochilii Media  597.34 434.72 31.43 1.77  10.60 8.84 0.06
1996 corp Media  2100.95 491.56 213.34 84.01  2.78 11.79 2.94
Pc medie Media  658.67 437.04 38.85 5.13  10.28 8.96 0.17
H4 cochilii Media  392.78 692.36 27.27 3.10  8.83 56.57 0.05
1996  DS  271.81 377.07 10.60 1.66  4.75 81.99 0.02
Pc, Ls corp Media  1849.59 483.64 232.57 65.30  4.58 40.95 4.35
  DS  535.54 185.65 70.82 38.33  1.89 45.11 1.40
 medie Media  452.19 683.85 35.64 5.64  8.65 55.93 0.22
  DS  279.02 368.47 7.32 0.25  4.48 80.48 0.06
H5 cochilii Media  169.74 572.40 28.72 3.16  9.49 65.74 0.07
1996  DS  85.96 158.75 14.45 1.01  4.80 94.09 0.02
Pc, Ls corp Media  1867.10 577.17 253.13 31.08  4.20 46.90 4.99
  DS  525.17 33.92 37.63 8.27  1.08 48.56 2.24
 medie Media  238.97 572.59 37.88 4.30  9.27 64.98 0.27
  DS  103.32 150.98 13.81 0.65  4.65 92.23 0.07
H6 (LCh) cochilii Media  312.72 449.48 18.99 4.03  7.17 42.28 0.04
1996  DS  198.70 182.87 15.72 0.75  1.59 36.44 0.02
Pc, Ls corp Media  2104.39 612.15 222.19 57.65  2.84 57.39 3.14
  DS  1145.87 463.56 79.53 22.15  0.87 37.97 1.35
 medie Media  385.80 456.12 27.27 6.22  6.99 42.90 0.17
  DS  148.70 193.20 17.91 0.86  1.55 36.46 0.06
I1 cochilii Media  502.62 44.89 27.10 12.16  8.57 48.50 0.04
1996  DS  154.37 14.19 2.47 2.79  0.29 4.48 0.001
A. sp. corp Media  955.68 7175.89 687.58 53.47  6.19 14.37 6.22
  DS  109.08 1112.83 64.44 14.26  1.20 1.07 0.74
 medie Media  521.10 335.74 54.04 13.84  8.48 47.11 0.30
  DS  151.49 52.54 4.89 3.05  0.24 4.26 0.03
I3 cochilii Media  458.97 75.99 29.75 9.89  7.96 62.29 0.05
1996  DS  9.64 274.29 80.33 10.46  1.80 2.95 1.32
A. sp. corp Media  1005.31 7693.78 935.04 42.44  9.81 12.00 6.38
  DS  9.64 274.29 80.33 10.46  1.80 2.95 1.32
 medie Media  481.25 386.70 66.68 11.21  8.04 60.24 0.31
  DS  87.75 19.69 8.66 2.02  0.04 6.43 0.05

Probă Transect Zr Fe Mn Zn Cu Ni Cr Pb Cd 
Mormoloci G media  3554.00 298.89 122.91 24.47  11.09 33.57 1.88
1996  DS  442.65 75.335 12.2 5.339  0.58 2.934 0.049

 H media  5228.00 609.23 117.16 25.52  13.31 26.17 2.14
  DS  560.03 8.9803 10.58 4.455  1.48 3.5 0.141

Rana sp. G media  164.95 13.50 176.07 17.91  1.26 5.57 1.28
juvenili  DS  24.665 7.3755 55.94 7.199  0.493 0.981 0.333
1996 H media  173.81 16.56 163.79 21.47  1.38 5.30 1.73

  DS  35.091 13.035 69.88 6.336  0.61 0.538 0.577
 I media  225.88 21.97 137.17 23.35  1.33 8.22 4.38
  DS  53.26 13.372 79.14 10.66  0.559 4.57 1.031
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Anexa 22 Concentraţiile medii anuale în speciile de carabide studiate (ppm). Acolo unde nu este 
indicată deviaţia standard, specia respectivă a apărut într-o singură captură (în acest caz valoarea 
indicată este media în indivizii din captura respectivă). Legendă: cc = Carabus cancellatus, cf = 
Chlaenius festivus, cs = Chlaenius spoliatus, pc = Poecillus cupreus, pr = Pseudophonus rufipes. 
Tabelul se continuă pe pagina următoare. 
Ecosistem  Specia  Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 

g1 cs Media 250.18 27.48 55.94 17.01 0.65 16.73 3.28
  DS 25.91 10.95 3.72 2.33 0.34 15.68 2.63
 pr Media 281.57 37.54 104.66 22.59 2.56 15.89 2.06
  DS 74.19 7.43 10.26 1.05 0.91 11.46 1.18

g2 cc Media 207.44 27.20 80.31 20.02 0.18 10.83 9.01
  DS 15.53 16.12 2.01 3.86 0.09 5.56 3.89
 cf Media 338.92 42.56 99.52 32.89 0.56 6.10 3.19
  DS 162.07 9.17 59.48 23.26 0.13 3.74 1.11
 cs Media 704.00 28.60 57.91 20.78 0.85 6.64 3.63
  DS 616.81 1.29 8.00 2.14 0.52 5.31 2.91
 pr Media 273.31 40.30 93.04 21.90 1.33 5.03 1.74
  DS 102.59 14.10 14.30 8.38 0.83 4.32 0.85

g3 cs Media 330.11 44.49 58.15 21.08 1.96 9.11 3.02
  DS 237.31 40.37 6.54 4.68 1.78 5.97 0.51
 pr Media 234.34 71.21 133.43 24.61 0.70 1.65 1.43
  DS 0.18 9.59 67.56 11.88 0.25 0.37 0.30

g4 cs Media 284.43 38.35 62.24 18.46 2.22 4.34 2.63
  DS 146.40 9.25 7.56 3.05 1.31 5.19 1.43
 pr Media 303.12 62.48 116.71 24.74 3.02 5.83 0.95
  DS 135.57 43.32 27.57 4.43 1.94 5.58 0.10

h1 cc Media 411.27 51.62 105.80 45.44 3.33 40.50 3.76
  DS 398.72 23.23 15.29 46.97 1.53 45.37 1.88
 cf Media 281.29 40.83 100.91 34.32 2.17 6.17 5.24
  DS 104.87 13.07 14.58 8.05 1.49 3.74 2.66
 cs Media 242.98 33.24 98.55 35.13 2.38 3.07 6.00
  DS 28.29 4.23 33.52 4.89 1.42 1.74 5.14
 pr Media 221.35 35.85 104.79 30.09 2.66 3.14 1.54
  DS 65.02 10.14 11.66 17.48 1.62 2.38 0.60
 pc  324.68 51.49 110.36 27.36 14.26 8.08 4.59

h2 cc Media 141.19 35.07 89.57 41.27 4.20 5.28 3.38
  DS 9.17 7.87 14.28 9.21 2.90 1.92 1.60
 pr Media 199.02 32.87 90.93 30.81 1.70 7.86 1.16
  DS 92.58 7.10 6.65 6.22 1.13 6.68 0.66
 pc  194.01 55.37 112.79 52.24 9.68 2.16 4.33

h3 cc Media 213.84 28.68 105.14 24.40 2.57 39.15 2.05
  DS 29.94 3.29 11.31 5.33 1.39 26.91 0.03
 pr Media 270.32 40.18 107.00 29.23 2.74 2.79 1.69
  DS 150.01 19.38 21.82 7.24 1.49 1.74 1.58
 pc Media 331.33 48.69 153.27 39.88 15.61 10.75 3.55
  DS 44.74 0.88 5.75 2.39 4.36 6.13 2.68

h4 cc  151.55 28.70 84.41 15.35 2.46 26.09 0.00
 pr  238.08 26.46 104.24 33.86 1.29 10.35 4.58

i1 cc Media 133.50 20.87 74.52 14.54 1.53 1.74 2.99
  DS 30.63 1.74 3.28 3.19 0.73 0.34 1.77
 cf Media 163.38 18.64 64.40 17.74 0.51 2.71 1.64
  DS 98.58 5.27 23.22 5.49 0.21 0.42 0.53
 cs Media 258.62 23.73 62.81 28.35 1.47 1.51 1.33
  DS 178.79 11.00 19.79 15.94 0.54 0.58 0.69
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 pr Media 186.23 27.27 94.27 24.78 2.56 7.73 2.29
 DS 39.96 4.64 6.83 3.26 2.08 9.35 0.38

i2 cc Media 209.69 28.19 90.01 22.05 1.34 7.31 2.40
 DS 99.26 13.38 13.36 3.79 1.02 5.79 1.07
 cf  150.22 15.96 92.72 55.15 1.56 4.67 1.57
 cs Media 196.11 18.25 73.42 41.32 1.83 6.40 1.75
 DS 94.36 0.37 2.08 33.72 0.25 3.65 0.87

Ecosistem  Specia  Fe Mn Zn Cu Cr Pb Cd 
 pr Media 208.44 41.41 101.07 22.44 2.19 2.01 2.12
 DS 89.06 24.17 24.69 8.40 1.22 0.62 0.59
 pc Media 410.49 82.36 114.27 24.13 8.93 5.57 3.01
 DS 104.52 5.25 14.25 2.06 3.31 4.22 0.47

i3 cc Media 213.18 28.84 98.74 20.52 2.54 8.87 2.11
 DS 122.48 9.30 28.01 5.88 0.76 11.85 1.00
 cf Media 461.97 54.26 89.97 33.49 1.08 5.31 1.65
 DS 98.98 15.06 5.43 2.12 0.18 2.54 1.00
 cs Media 322.00 48.42 80.55 23.04 1.23 7.79 1.71
 DS 73.23 18.13 28.03 16.96 0.60 4.62 0.70
 pr Media 343.81 54.67 107.74 27.71 1.88 2.57 2.77
 DS 52.10 2.91 22.55 5.04 0.16 2.07 0.17

i4 cc Media 304.19 33.84 107.35 35.54 8.89 6.55 3.38
 DS 427.65 19.08 50.90 31.91 8.74 6.11 2.18
 cf Media 216.02 53.02 86.29 29.51 1.28 6.89 1.50
 DS 37.17 33.67 8.81 2.17 0.89 3.18 0.35
 cs Media 212.99 44.95 69.12 25.78 2.58 4.61 1.13
 DS 37.17 33.67 8.81 2.17 0.89 3.18 0.35
 pr Media 212.07 51.02 115.11 26.63 2.94 4.06 2.04
 DS 86.04 30.74 20.47 9.79 0.71 1.78 0.29
 pc Media 371.31 53.84 132.19 49.52 11.06 16.14 3.60
 DS 76.21 33.52 49.37 9.42 6.65 14.75 0.78
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Anexa 24 Distribuţia ratei de denitrificare într-un ecoton situat între un ecosistem acvatic 
(privalul Păioasa) şi un ecosistem de pădure (naturală, frecvent inundată, H3). E1-E3 sunt puncte 
de prelevare pe gradientul dintre sistemul acvtic şi ecosistemul de pădure (E1 la limita apei, E2 
la 1.5 m de apă, E3 la 3m, iar H3 la 6m). Prelevarea a fost făcută în iulie 1998, la puţin timp 
după retragerea apei din zona de ecoton. Sedimentul prelevat din E1 a fost utilizat pentru 
experimentul 1, varianta B. Tabelul inclus în figură prezintă rezultatele testului Mann-Whitney 
(valorile nivelului de semnificaţie, p) pentru diferenţe între ratele de denitrificare din punctele de 
prelevare (cu * sunt notate diferenţele statistic semnificative, iar cu ** cele înalt semnificative). 
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Anexa 25 Structura consorţiului naţional pentru biogeochimia microelementelor la finele anului 
2008. 
 

 
 
Anexa 25 Figura 1 Structura actuală (deschisa catre alţi potentiali parteneri) a consorţiului 
national pentru biogeochimia şi ecotoxicologia microelementelor. Cu portocaliu sunt indicaţi, ca 
exemplu, o sub-reţea care derulează un proiect de tip parteneriate dedicat metalelor în sistemele 
agricole (METAGRO, 2008-2011). Legenda: Biotehnol = centru de cercetare externalizat din 
USAMV Bucuresti, FLPR= Institutul de fizica laserilor, plasmei si radiatiilor, IBB= Institutul de 
Biologie Bucuresti, Academia Romana, ICPA = Institutul de pedologie si agrochimie, IMNR= 
Institutul pentru metale neferoase si rare, ISMMA = Institutul de statistica matematica si 
matematica aplicata, Academia Romana, ROSA = Agenţia Spaţială Română, UPB= 
Universitatea Politehnica din Bucuresti. 
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