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INTRODUCERE 

 

 La ora actuală producţia de peşte în România nu asigură cantitatea necesară pentru 
consum. O soluţie practică pentru această problemă ar fi creşterea peştilor în condiţii 
semiintensive şi intensive cu o furajare bazată pe hrană artificială şi naturală. În astfel de 
condiţii gradul de troficitate al apei creşte şi unele organisme acvatice ca şi algele se pot 
dezvolta într-o măsură în care influenţează negativ productivitatea piscicolă. Gradul ridicat de 
troficitate al apei poate influenţa şi pozitiv producţia de peşte în cazul în care contribuie la 
dezvoltarea hranei naturale disponibile. Hrana naturală este foarte importantă pe parcursul 
dezvoltării puietului de crap. În România metoda preferată pentru înmulţirea crapului comun 
este cea natural-dirijată. Pe parcursul acestui proces se aplică îngrăşământ organic pentru a 
stimula dezvoltarea fitoplanctonului şi a zooplanctonului. 
 Prezenta temă de cercetare dezvăluie consecinţele pozitive şi negative ale folosirii 
îngrăşământului organic, relaţia între gradul de troficitate al apei şi dezvoltarea algelor, 
influenţa algelor asupra productivităţii piscicole, condiţiile în care se formează înfloririle 
algale, impactul dezvoltării excesive ale algelor asupra parametrilor mediali şi asupra 
performanţelor de producţie şi posibilităţile de combatere a dezvoltării excesive a algelor. 
 

PARTEA I. 

STDIU BIBLIOGRAFIC 

 

CAPITOLUL I. 

IMPORTANŢA CERCETĂRII ALGELOR ÎN BAZINELE PISCICOLE 

 

 
Algoflora mediilor acvatice de apă sărată şi de apă dulce este responsabilă pentru marea 

majoritate a producţiei primare globale acvatice. Importanţa globală a producătorilor primari 
este incontestabilă, fiindcă asigură hrana tuturor consumatorilor pe Pământ. În mediul acvatic 
algele şi plantele acvatice macrofite (împreună cu organismele heterotrofe) susţin întregul lanţ 
trofic, fiind responsabili şi pentru producţia globală de peşte. Acest fapt include posibilitatea de 
a exploata creşterea rapidă a algelor pentru a spori producţia de peşte în bazinele piscicole, 
stimulând fluxul biomasei în lanţul trofic. 

 
 

CAPITOLUL II. 
CLASIFICAREA  ALGELOR 

 
Prin intermediul acestui capitol ne-am dorit să aprofundăm cunoştinţele de bază asupra 

diferitelor tipuri şi grupuri de alge, habitatul lor tipic şi parametrii acestuia,  însuşirile 
diferitelor populaţii de alge şi impactul lor asupra productivităţii piscicole. Pentru a furniza 
informaţii utile pentru piscicultor, am prezentat  rolul algelor în lanţul trofic cu privire la  
producţia peştelui de consum. 
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CAPITOLUL III. 

ÎNMULŢIREA ALGELOR ÎN BAZINELE PISCICOLE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA  

MEDIULUI ACVATIC ŞI ASUPRA PRODUCŢIEI DE PEŞTE 

 

 

În acest capitol am prezentat interacţiunea factorilor care determină ciclul de viaţă, 
distribuţia temporală şi spaţială a algelor şi relaţionarea populaţiilor planctonice. Pentru a 
înţelege procesul dinamic de dezvoltare al algelor trebuie să cunoaştem capacitatea diferitelor 
specii algale de a se înmulţi şi de a coloniza masa apei, precum şi strategiile nutritive şi 
distribuţia lor în bazinele acvatice. În acest context am prezentat şi efectul eutrofizării asupra 
dezvoltării algelor şi impactul pe care-l are această dezvoltare asupra mediului acvatic. 

 
 

CAPITOLUL IV. 

STRATEGII DE CONTROL ALE DEZVOLTĂRII ALGALE CIANOFITE 

 
 
Înfloririle de alge pot afecta nu numai bazinele piscicole dar şi apele naturale, având 

efecte nedorite asupra mediului. Algele galbene-verzi sau cianobacteriile sunt cele mai 
frecvente alge care se pot dezvolta excesiv şi care afectează negativ flora şi fauna acvatică. 
Cunoaşterea metodelor biologice şi non-biologice pentru controlarea acestor alge este 
importantă fiindcă necesită aplicarea corectă a acestor metode la bazinele piscicole afectate, 
restabilind echilibrul biologic şi condiţiile optime pentru dezvoltarea peştilor. 

 
 

CAPITOLUL V. 

ROLUL ALGELOR ÎN LANŢUL TROFIC. IMPACTUL INTERACŢIUNILOR 

TROFICE ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII PISCICOLE 

 
Algele, pe lângă plantele acvatice sunt responsabile pentru producţia de biomasă 

vegetală care este consumată de consumatorii primari şi secundari. Această biomasă este 
transferată în lanţul trofic prin consumatorii intermediari, şi se concentrează în biomasa 
peştilor. Cunoaşterea acestor canale de transfer ale biomasei contribuie la posibilitatea de a 
optimiza productivitatea naturală a bazinelor piscicole şi de a îmbunătăţi producţia de peşte. 
Acest capitol prezintă vieţuitoarele acvatice cele mai importante în aceste interacţiuni trofice şi 
posibilităţile de a accelera aceste procese de transfer. 

 
 

CAPITOLUL VI. 

OBIECTIVELE CERCETĂRII ALGELOR ÎN BAZINELE PISCICOLE 

 

În acest capitol prezentăm obiectivele generale, urmărite pe parcursul cercetărilor 
efectuate şi obiectivele particulare, referitoare la problemele specifice ale algologiei, legate de 
domeniul pisciculturii. 
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PARTEA A II-A 

CERCETĂRI PROPRII 

 

CAPITOLUL VII. 

CERCETĂRI PRIVIND DIVERSITATEA ŞI DENSITATEA ALGELOR ÎN BAZINELE 

PISCICOLE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA PARAMETRILOR PRODUCTIVI 

 

 Scopul cercetărilor 

 

Pe parcursul anilor 2009-2012 cercetările s-au desfăşurat atât în  condiţii de laborator, 
cât şi în condiţii extensive. Obiectivele principale au fost următoarele: 

1. Cercetarea şi descrierea algoflorei bazinelor piscicole: aceste studii au urmărit 
succesul procesului de înmulţire al crapului comun (Cyprinus carpio) la fermele piscicole 
Mărtineşti şi Ciurila  

2. Identificarea algoflorei acestor bazine piscicole, descrierea diversităţii şi densităţii 
populaţiilor algale 

3. Identificarea interacţiunilor trofice existente, între populaţiile planctonice 
(fitoplancton şi zooplancton) şi rolul lor în supravieţuirea şi dezvoltarea puietului de crap 

4. Descrierea impactului pozitiv şi negativ al dezvoltării algelor asupra performanţelor 
de producţie 
 

 
 Materiale şi metode 

Bazinele piscicole destinate pentu creşterea puietului de crap 

 
Bazinele piscicole din Mărtineşti 

 
Cercetările au fost efetuate în perioada aprilie-octombrie 2011, paralel în mai multe 

bazine piscicole la fermele din Mărtineşti şi Ciurila. Programul de monitorizare a 
fitoplanctonului s-a bazat pe procesul de înmulţire a crapului şi creşterea puietului, efectuându-
se în paralel cu acest proces. 

Heleşteul destinat pentru reproducere şi creşterea puietului a avut rolul cel mai 
important în procesul producţiei. Bazinul de reproducere natural-dirijată are o suprafaţă de 1 
ha. Aici fluxul de apă de aproximativ 6 l/s a împiedicat acumularea nutrienţilor din 
descompunerea gunoiului de grajd (500 kg bălegar de vacă fermentat) împrăştiat în apropierea 
malului, iar nivelul acestor nutrienţi a fost ideal pentru stimularea creşterii fitoplanctonului. 

 

Bazinele piscicole din Ciurila 

 
La Ciurila cercetările au vizat algoflora bazinului destinat pentru creşterea puietului de 

crap. Acest bazin are o suprafaţă de 2 hectare cu o adâncime medie de 1 metru. Timpul de 
umplere  al a cestui bazin cu un volum  de aproximativ 20 mii de m 3   apă este 4.6 zile.  
Un alt bazin, în care am studiat diversitatea algelor a fost iazul Şutu-Ciurila,  care are o 
suprafaţă de 10 ha şi o adâncime medie de 1.5 metri. Volumul total de apă este aproximativ 
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150000 metri cubi, cu alimentarea de 50 litri de apă/sec, timpul necesar pentru schimbarea apei 
fiind de 34 zile, cu 4320 metri cubi pe zi. 

 
 
 

Materialul biologic 

Materialul biologic folosit la Mărtineşti 
 

Pentru procesul de reproducere a crapului comun la Mărtineşti s-au ales 15 familii de 
reproducători (o femelă şi 2 masculi), în total 45 indivizi cu vârsta de 5-7 ani, cu greutate de 5-
7.5 kg. Reproducătorii au fost ţinuţi în bazinele de iernat până la sfârşitul lunii aprilie. În 
perioada 20 aprilie – 18 mai reproducătorii au fost separaţi pe sexe şi au fost menţinuţi în 
bazinele pentru maturare, fiind urmăriţi până în momentul în care au fost apţi de reproducere. 

 
 

Tabelul  (Table) 1 
Date morfologice ale repdoducătorilor de crap 

Specificare/ 
Specification X

−

±sx X
−

±sx 

După iernare/ 
After wintering 

Min Max 

Greutate/Weight 6.6 5.87 (11% pierdere) 
(11% weight loss) 

5.6 7.5 

Lungime totală/ 
Total lenght 

71.5  65.6 76.7 

Lungime standard/ 
Standard lenght 

54.6  50.5 59.3 

Inălţime maximă/ 
Maximum height 

34.5  32.3 36.1 

 
Materialul biologic cel mai important a fost reprezentat de puietul de crap, produsul 

procesului de reproducere. Cantitatea şi dezvoltarea morfologică a puietului în diferitele stadii 
de dezvoltare este prezentată în capitolul 8.5. 

 
Materialul biologic folosit la Ciurila 

 

La Ciurila, bazinul destinat pentru creşterea puietului de crap a fost populat la începutul 
lunii iunie cu 110 kg de puiet de crap, varietatea Lausitz, cu greutatea medie de 4.1 grame, cu 
lungimea totală medie de 4.4 cm. Popularea acestui bazin cu o cantitate similară de puiet ca şi 
în bazinul de reproducere de la Mărtineşti permite compararea celor două stocuri de peşti şi 
producţia de peşte în cele două bazine piscicole. 

Lacul de pescuit Şutu-Ciurila a avut o cantitate neglijabilă de peşte până în mijlocul 
lunii august (2011) când iazul a fost populat cu o cantitate semnificativă de: Crap de vara a 3-a   
(200 kg), cosaş (200 kg), sânger (200 kg), novac (150 kg), ştiucă (100 kg), într-o cantitate 
totală de 0,05 kg/m3. Popularea iazului cu această cantitate mai mare de peşte a oferit 
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posibilitatea de a studia efectul nutrienţilor de origine metabolică asupra populaţiilor algale şi 
efectul peştilor cu nutriţie filtratoare asupra populaţiilor de fitoplancton şi zooplancton. 

 
Metode de lucru 

Procesul de monitorizare a organismelor planctonice (fitoplancton şi zooplancton) a 
avut trei etape: prelevarea probelor, prelucrarea probelor (identificarea speciilor, numărarea 
celulelor) şi prelucrara datelor obţinute (calcularea volumului celular, calcularea densităţii 
fitoplantonului şi al zooplanctonului). Prelevarea probelor de fitoplancton a fost efectuată în 
funcţie de structura hirdografică a bazinelor,  temperatura apei, stratificarea termică şi 
transparenţa apei. Probele au fost fixate cu soluţia lui Lugol imediat după prelevare şi au fost 
examinate după perioada necesară de sedimentare. Celulele au fost numărate pe baza metodei 
Lund  (Lund, J. W. G., 1959). 

Pentru măsurarea producţiei primare am folosit metoda sticluţelor negre şi albe, cu 
dozare de oxigen, metodă descrisă iniţial de Gaarder şi Gran (1927) şi adaptată de Wetzel şi 
Likens (1991). 

 
 

CAPITOLUL VIII. 

REZULTATE PRIVIND DIVERSITATEA ŞI DENSITATEA ALGELOR ÎN 

BAZINELE PISCICOLE  DIN MĂRTINEŞTI ŞI CIURILA 

 
Bazinul de reproducere natural – dirijată 

 

Monitorizarea diversităţii şi densităţii populaţiilor de fitoplancton a acoperit perioada 
începând de la eclozarea icrelor în mai până la recoltarea puietului în septembrie. 

Pentru a asigura hrana naturală în această perioadă, încă din prima zi de reproducere s-a 
amplasat lângă mal, la o adâncime de 25-30 cm gunoi de grajd fermentat (bălegar de vacă), 
într-o cantitate de 500 kg. 

 
 
 

Diversitatea şi densitatea populaţiilor algale şi impactul lor asupra dezvoltării puietului 

de crap 

 
Compoziţia populaţiilor de fitoplancton şi zooplancton este relevantă fiindcă unele alge 

pot fi consumate de către larve şi alevini, în acelaşi timp fitoplanctonul este consumat de către 
zooplanctonul erbivor, care este hrana naturală de bază a puietului de crap în primele stadii de 
dezvoltare. 
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Tabelul (Table 2) 
Dimensiunea şi numărul diferitelor specii fitoplanctonice în primele 2  săptămâni ale 

dezvoltării  crapului 
Nr. celule/l Speciile cele mai 

frecvente 
Lungimea x 

lăţimea medie  µm 
Biovolum/celulă 

µm 3     
24mai 

 
30mai 

 
7iun 
 

Ankyra 

lanceolata 

40x1.5 94 128100   

Korshikoviella 

limnetica 

45x1.7 106 3920  2850 

Fragilaria ulna 

var. acus 

65x2 272 6720   

Lepocinclis 

ovum 

100x50 65998 4340 123 356 

Lepocinclis texta 35x25 22457 10640 1200 3385 
Trachelomonas 

hispida var. 

acuminata 

 
25x25 

 
8184 

 
3500 

 
120 

 

Cystomonas 

actinosphaerii 

45x45 33523 1680   

Chlorococcum 

dissectum 

20x20 32100   9900 

Chloromonas 

bolyaiana 

17x17 
 

15603 
 

  18150 
 

Scenedesmus 

cuadricuata 

9x3 150 2800 1650 250 

Spongiochloris 

spp. 

13x13 11214   19200 

Trachelomonas 

superba 

50x35 8529   712 

Eudorina 

elegans 

12x12 968  22 891 

 
Din datele tabelului 2 reiese că în perioada larvală marea majoritatea a speciilor algale 

fitoplanctonice aparţin claselor algale Chlorophyceae (algele verzi), Bacillariophyceae 

(diatomeele) şi Euglenopyceae (euglenofitele). Aceste alge pot fi considerate folositoare din 
punctul de vedere al dezvoltării larvelor de crap, fiindcă pot fi consumate de ele în primele zile 
ale dezvoltării; această biomasă algală este transferată mai departe în lanţul trofic, constituind 
hrana zooplanctonului. Algele identificate în această perioadă nu sunt capabile de a forma 
înfloriri, deci nu pot influenţa semnificativ parametrii fizico-chimici ai apei. 
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Tabelul (Table) 3 
Abundenţa şi biomasa speciilor zooplanctonice între 24 mai şi 30 iunie 

Nr. celule/l Speciile cele 
mai frecvente 

Lungimea x lăţimea 
medie  (µm) 

Biovolum/ 
celulă mm 3  24mai 30mai 7iun  30 iun 

Daphnia 

catawaba 

1700x1200 2.199 
 

14 45 88 2 

Microcyclops 

rubellus 

1500x1000 0.032 5 30 40 111 

Bosmina 

longirostris 

300x200 0.005 8 30 74 6185 

Cyclopoid 

nauplius 

130x70 0.00036 98 300 190 96 

Polyarthra 

remata 

110x60 0.00024 111 330 92 74 

Keratella 

testudo 

100x50 0.0002 1 2 14 7 

 Pe baza tabelului 3 putem constata diversitatea populaţiilor zooplanctonice în 
perioada de dezvoltare în care alevinii sunt preponderent zooplanctonofagi. Consultând datele 
graficului de mai jos putem observa prezenţa, diversitatea şi densitatea hranei naturale în 
diferitele perioade ale dezvoltării puietului. 

 
Fig. 1. Disponibilitatea şi dimensiunile hranei naturale în diferitele stadii de dezvoltare ale 

puietului. 
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Datele din tabelul 4 evidenţiază faptul că dezvoltarea consumatorilor primari (zooplanctonul) şi 
a celor secundari (peştii) este influenţată de productivitatea primară (cantitatea 
fitoplanctonului). 
 

Tabelul (Table) 4 
Densitatea organismelor planctonice şi producţia de peşte în mai, iunie şi iulie 

 
Mărtineşti- cu fertilizare/ fertilized pond Parametri/ parameters 
Mai/ May Iunie/ June july/ Iulie 

Suprafaţă/ surface (ha) 1.1 
Biomasă fitoplancton/ phytoplankton 
biomass (g m 3− ) 

0.63 2.43 0.63 

Biomasă zooplancton/ zooplankton 
biomass (g m 3− ) 

31.9 49.6 31.9 

Biomasă iniţială de peşte/ initial fish 
biomass (kg) 

- - 215 

Biomasă finală de peşte/ final fish 
biomass (kg) 

- 215 480 

Producţie de peşte/ fish yeald 
(kg/ha/zi;kg/ha/day) 

- 8.1 8.8 

 
Eficienţa transferului biomasei în lanţul trofic  şi interacţiunile trofice între fitoplancton 

şi zooplancon se poate urmări în fig. 2. Cantitatea zooplanctonului se poate considera foarte 
bună din punctul de vedere al nevoilor nutriţionale ale peştilor, iar biomasa fitoplanctonului 
scade în prezenţa zooplanctonului erbivor, deci interacţiunile trofice sunt eficiente şi se reflectă 
şi în productivitatea piscicolă. 
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Fig. 2. Biomasa umedă a zooplanctonului şi a fitoplanctonului 
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Heleşteul de creştere a puietului de crap, Ciurila 

 

Analizând diversitatea şi densitatea fitoplanctonului şi a zooplanctonului în bazinele de 
la Ciurila am observat aceleaşi relaţii între biomasa celor două categorii de organisme 
planctonice. Cantitatea zooplanctonului a fost mai redusă în aceste bazine, datorită 
productivităţii primare mai scăzută faţă de cantităţile observate la Mărtineşti. 
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Fig. 3. Biomasa umedă a zooplanctonului şi a fitoplanctonului în perioada aprilie-iunie 

 
Cantitatea hranei naturale disponibile pentru peşti şi performanţa productivităţii primare se 
reflectă şi în productivitatea piscicolă. Acest fapt se poate observa comparând performanţele de 
producţie ale bazinelor piscicole Mărtineşti şi Ciurila, după cum reiese din datele tabelului 5. 
 

Tabelul (Table) 5 
Densitatea organismelor planctonice şi producţia de peşte în mai şi iunie 

Density of planktonic organisms and fish yeald in may and june 
Mărtineşti- cu fertilizare/ 
fertilized pond 

Ciurila- fără fertilizare/ 
without fertilization 

Parametri/ parameters 

Mai/ May Iunie/ June Mai/ may Iunie/ June 
Suprafaţă/ surface (ha) 1.1 10 
Biomasă fitoplancton/ 
phytoplankton biomass  
(g m 3− ) 

0.63 2.43 0.081 0.19 

Biomasă zooplancton/ 
zooplankton biomass 
 (g m 3− ) 

31.9 49.6 7.01 3.33 

Biomasă iniţială de peşte/ 
initial fish biomass (kg) 

- 215 - 110 

Biomasă finală de peşte/ 
final fish biomass (kg) 

- 480 - 180 

Producţie de peşte/ fish 
yeald(kg/ha/zi;kg/ha/day) 

- 8.1 - 2.33 



 X

 
CAPITOLUL IX.  

CERCETĂRI PRIVIND IMPACTUL DENSITĂŢII ALGELOR ASUPRA PARAMETRILOR 
MEDIALI ŞI ASUPRA PERFORMANŢELOR DE PRODUCŢIE 

 
 Materialul biologic 

 

 Pentru a observa efectele dezvoltării excesive ale algelor asupra parametrilor mediali şi 
asupra confortului peştilor am folosit diferite specii de alge în densităţi diferite atât în laborator, 
căt şi în bazine piscicole.  

În primul experiment am folosit alga filamentoasă Cladophora crispata, recoltată din 
iazul Şutu-Ciurila şi speciile planctonice Acanthosphaera zachariasii, Monoraphidium 

irregulare, Scenedesmus cuadricuata şi Scenedesmus magnus. Aceste alge au fost cultivate în 
cantităţi diferite  pentru a constata impactul acestora asupra pH-ului şi asupra oxigenului solvit. 

 

 

 
Fig. 4. Algele filamentoase şi planctonice folosite în acvarii experimentale (original) 

 
În ceea ce priveşte materialul biologic folosit pe teren, am urmărit impactul unei 

înfloriri algale masive asupra parametrilor apei, şi asupra producţiei de peşte. Alga colonială 
gelatinoasă plutitoare a apărut în cantităţi mari pe supafaţa apei în bazinul de reproducere de la 
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Mărtineşti. Astfel, cercetările privind acumularea acestor alge s-au axat în special pe acest 
bazin. 

 

 
Fig. 5. Alga colonială gelatinoasă plutitoare Anabaenopsis raciborskii (original) 

 

 

 

Rezultate privind schimbările parametrilor apei în acvariile experimentale, declanşate de 

diferite densităţi algale şi impactul acestora asupra peştilor 

 

Algele au un impact direct asupra pH-ului prin consumul sau producţia bioxidului de 
carbon care este responsabil pentru formarea acidului carbonic, influenţând astfel aciditatea 
apei: CO2 + H2O H2CO3.    Între aceste elemente există un echilibru chimic, deoarece 
consumul bioxidului prin fotosinteză conduce la transformarea acidului carbonic în bicarbonaţi 
şi carbonaţi 
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Fig. 6. Schimbările valorilor pH-ului în acvariul experimental populat cu 1 g l 1− , respectiv 0.1 

g l 1−   alge filamentoase într-un interval de 24 ore 
 
Cantitata algelor (1 g l 1− )  corespunde unei înfloriri de alge, un fenomen care poate afecta şi 
bazinele piscicole. Impactul acestei cantităţi de alge, active din punct de vedere fotosintetic se 
poate observa prin variaţia semnificativă a  parametrilor şi valorile maxime care pun în pericol 
sănătatea peştilor (Fig. 6, fig. 7) 
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Fig. 7. Oxigenul solvit în acvariile experimentale într-un interval de 24 ore 

 
În acvariile experimentale, populate cu 0.12, respectiv 0.04  g l 1−  fitoplancton am 

constatat fluctuaţia intensă a parametrilor mediali, mai ales în cazul densităţii de 0. 12 1 g l 1− .  
În aceste condiţii apa este suprasaturată de oxigen solvit, iar pH-ul alcalin, depăşind 10 unităţi, 
reprezintă un pericol direct asupra stocului de peşte. 
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Fig. 8. Schimbările valorilor pH-ului în acvariul experimental populat cu 0.12 g l 1− şi 0.04  g 

l 1−  alge planctonice într-un interval de 24 ore 
 
Fitoplanctonul, într-o cantitate de 0.04 1 g l 1−  nu a influenţat parametrii mediali într-o măsură 
în care aceştia ar depăşi valorile optime necesare pentru bunăstarea peştilor, ci dimpotrivă, prin 
fotosinteză, au contribuit la stabilizarea nivelului oxigenului solvit în jur de 8 mg l 1− , care este 
o valoare optimă pentru dezvoltare. 
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Fig. 9. Oxigenul solvit în acvariile experimentale într-un interval de 24 ore 

 

 

 

 



 XIV 

 

Rezultate privind schimbările parametrilor apei în bazinele piscicole, declanşate de 

diferite densităţi de alge şi impactul acestora asupra peştilor 

 

 

Fluctuaţia pH-ului şi al oxigenului solvit în bazinele piscicole cercetate 

 

În bazinul de reproducere de la Mărtineşti am urmărit dezvoltarea excesivă a algelor 
coloniale gelatinoase plutitoare care au format un strat dens pe suprafaţa apei. Aceste alge nu 
au contribuit la producţia oxigenului dizolvat în masa apei, în schimb, prin acoperirea 
suprafeţei, au împiedicat diluţia oxigenului din aer. 
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Fig. 10 pH-ul măsurat sub stratul de alge şi într-o porţiune neacoperit de alge 

  
Aceste alge au influenţat negativ atât parametrii mediali (Fig. 10 şi 11), cât şi performanţele de 
producţie. Diferenţa între pH-ul măsurat sub acest strat de alge şi între valorile pH-ului 
neafectate de înflorirea algelor este foarte semnificativă (p<0.001). Comparativ cu situaţia în 
care am constatat o creştere a pH-ului datorită fotosintezei algale observate în acvariile 
experimentale, aici am constatat scăderea pH-ului, datorat activităţii algelor plutitoare care au 
împiedicat eliberarea bioxidului de carbon din apă, şi oxigenarea naturală a apei. 
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Fig. 11. Variaţiile concentraţiilor oxigenului dizolvat, înregistrate sub stratul de alge şi într-o 

porţiune neacoperită de alge 
 
Semnul cel mai cunoscut şi cel mai evident al lipsei de oxigen este creşterea ritmului respirator, 
astfel adeseaori putem observa înghiţituri caracteristice la suprafaţa apei. (Fig. 11). Când 
observăm acest fenomen, peştele deja este afectat de lipsa oxigenului solvit, depunând eforturi  
să  respire. În acest caz, fenomenul observat se datorează  înfloririi algelor care trebuie 
eliminate pentru a restabili echilibrul biologic în acest bazin. 
 

 
Fig. 12. Respiraţia accelerată a peştilor pe suprafaţa apei în lipsa oxigenului solvit (original) 
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CAPITOLUL X.  

POSIBILITĂŢI DE COMBATERE A DEZVOLTĂRII EXCESIVE A ALGELOR ŞI A 

EFECTELOR ACESTORA ASUPRA FAUNEI ACVATICE 

 

Materialul biologic 

Pentru a constata eficienţa diferitelor concentraţii de peroxid şi sulfat de cupru, am folosit alge 
filamentoase şi culturi de fitoplancton la o densitate de 1 g l 1− , respectiv 0.12 l 1− . 
 

 Metode de lucru 

 

Concentraţiile folosite s-au calculat pe baza alcalinităţii totale, deoarece toxicitatea 
cuprului creşte odată cu scăderea alcalinităţii. Pentru a calcula concentraţiile necesare, am 
folosit următoarea formulă de calcul: 

100

)( ppmteAlcaninita
= Sulfatul de cupru necesar (ppm) 

Concetraţia peroxidului de hidrogen, folosit în aceste experimente, s-a  calculat conform datelor 
din literatura de specialitate (Quimby, P.C., 1981, Stratford, H. K., 1984, Zhang, X. et al., 
2001)  dar şi pe baza unor cercetări proprii (Vass L, Bud I., 2010). 

 
Fig. 13. Alge filamentoase înainte şi după tratamentul cu peroxid de hidrogen (original) 

 
 

Rezultate experimentale privind eliminarea algelor nedorite în acvariile experimentale 

 

 Efectul peroxidului de hidrogen ( ) asupra algelor filamentoase 

 

Pentru a observa eficienţa peroxidului de hidrogen am folosit două concentraţii diferite 
şi două metode de aplicaţii: în acvariile populate cu alge filamentoase am folosit 0.08 ml 35%  

 pe litru, adică 0.8 mM l 1− , respectiv 0.04 ml 35%     pe litru, adică 0.4 mM l 1− . 
Parametrii monitorizaţi pe parcursul acestor experienţe au fost oxigenul solvit şi pH-ul. 
Oxigenul solvit este influenţat direct şi indirect de către procesul de oxidare, declanşat de 
peroxid. Imediat după aplicarea soluţiei antialgale am observat o creştere în valorile oxigenului 
solvit. Valorile înregistrate pe parcursul experienţelor s-au comparat cu valorile obţinute încă 
din ziua precedentă. Tratamentul de 0.08 ml 35%   a avut efecte imediate asupra pH-ului şi 
al oxigenului solvit, iar după 24 ore parametrii s-au încadrat între valori normale. 
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Fig. 14. Schimbări măsurate în concentraţia oxigenului solvit, înainte, după şi pe 

parcursul tratamentului cu  0.8 mM l 1−   
 

0

2

4

6

8

10

12

8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6

Orele zilei/Hours of the day

p
H

Proba martor/     

Control

Alge filamentoase

înainte de tratament/   

Filamentous algae

before treatment 1 g/l   

Alge filamentoase în

timpul tratamentului/   

Filamentous algae

during treatment 1 g/l   

Alge filamentoase 24h

după

tratament/Filamentous

algae 24h after

treatment 1g/l
 

Fig. 15. Schimbările valorilor pH-ului, înainte, după  şi pe parcursul tratamentului 
cu  0.8 mM l 1−   
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Aceste rezultate confirmă faptul că peroxidul de hidrogen este un algicid puternic şi 
elimină algele acumulate în densităţi mari fără a afecta diferitele specii de zooplancton şi 
alevinii de crap care au fost supuşi efectelor oxidative ale peroxidului de hidrogen. 

 

 

 
Fig. 16. Efectul peroxidului de hidrogen asupra algelor filamentoase (original) 

 
 

Efectul peroxidului de hidrogen (H 2 O 2 ) asupra algelor planctonice 

 

 În cazul acvariilor experimentale, populate cu diferite specii de fitoplancton, am folosit 
o cantitate mai mică de peroxid (0.04 ml 35% concentraţie).  
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Fig. 17. Schimbări măsurate în concentraţia oxigenului solvit, înainte, după şi pe 

parcursul tratamentului cu  0.4 mM l 1−   
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Algele unicelulare planctonice sunt afectate mai puternic de efectul coroziv al peroxidului 
decât algele filamentoase, fapt ce reiese prin datele graficelor  17 şi 18. 
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Fig. 18. Schimbările valorilor pH-ului , înainte, după şi pe parcursul tratamentului cu  0.4 

mM l 1−   
 
Efectul oxidativ al peroxidului împiedică procesele metabolice de bază ale celulelor algale, 
distruge cloroplastidele care sunt responsabile de producţia şi stocarea produselor fotosintetice 
şi contribuie la sedimentarea celulelor, reducând semnificativ densitatea acestor alge în masa 
apei. 
  

 
Fig. 19. Acvariu experimental cu fitoplancton de 0.12 g l 1−  A. Înainte, B. După tratamentul de 

0.4 mM l 1−  H2O2   (original) 

 

Efectul cel mai spectaculos al tratamentului este creşterea semnificativă a transparenţei apei, 
care înainte de tratament a fost de 7 cm în acvariul cu densitatea fitoplanctonică de 0.12 g  l 1−  
şi 14 cm în acvariul experimental populat cu 0.04 g l 1−  fitoplancton.   
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Rezultate experimentale privind eliminarea algelor nedorite din bazinele piscicole 

 

 

 Eliminarea algelor gelatinoase plutitoare cu peroxid de hidrogen 

 

 

În bazinul destinat pentru creşterea puietului de crap de la Mărtineşti, cianofitele 
plutitoare s-au înmulţit în exces în luna august şi au pus în pericol bunăstarea peştilor. 
Algele plutitoare au acoperit suprafaţa apei, şi faţă de algele filamentoase, aceste alge 
gelatinoase nu au contribuit la producţia oxigenului în masa apei, dimpotrivă, au împiedicat 
diluţia oxigenului atmosferic. 
 

 
Fig. 20. Alge gelatinoase plutitoare (Anabaenopsis raciborskii-original) 

 
 

În acest caz, peroxidul s-a aplicat în formă pulverizată numai pe suprafaţa apei, într-o 
cantitate de 50 ml m − 2 , respectiv 25 ml m − 2  de 35%,. Suprafeţele acoperite cu o 
densitate mai mare de alge, aproape de mal au fost tratate cu cantitatea de 50 ml m − 2 , iar 
straturile mai subţiri, mai departe de mal cu 25 ml m − 2   de 35% . În cadrul acestui 
experiment s-a tratat o suprfaţă de 800 m 2 , din care 400 m 2  cu cantitatea de 25 ml m − 2  şi 400 
m 2  cu 50 ml m − 2  peroxid. În totalitate am folosit 30 litri de 35% .   
 

 Impactul tratamentului cu peroxid de hidrogen asupra parametrilor apei 

 

 Ca şi în cazul tratamentelor efectuate în acvariile experimentale şi în acest caz am 
constatat efectele imediate ale peroxidului asupra parametrilor mediali, după cum reiese din 
datele graficelor nr. 21  şi 22. 
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Fig. 21. Schimbări măsurate în concentraţia oxigenului solvit, înainte, după şi pe 

parcursul tratamentului cu  50 ml m − 2  35%  H2O2 
  

În primele 24 ore am observat diferenţa foarte mare între concentraţia oxigenului solvit, 
înregistrată înainte şi pe parcursul tratamentului. Saturaţia maximă a depăşit 115% în primele 6 
ore ale tratamentului, după care scăderea treptată a oxigenului este dominantă în următoarele 24 
ore. Acest fenomen se poate explica prin descompunerea peroxidului în apă şi oxigen, astfel se 
eliberează o cantitate mare de oxigen, mai ales în zona unde am aplicat această soluţie. 

Valorile pH-ului nu s-au modificat semnificativ în primele 24 ore ale tratamentului, 
datorită faptului că marea majoritate a algelor a rămas în suspensie în această perioadă. 
Schimbările semnificative au fost constante după dispariţia algelor. Atât oxigenul solvit, cât şi 
pH-ul s-au încadrat între valori optime după tratament, dovedind succesul tratamentului. 
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Fig. 22. Schimbările valorilor pH-ului, înainte, după şi pe parcursul tratamentului cu  50 

ml m − 2  35%  H2O2 
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 Efectul peroxidului de hidrogen asupra algelor plutitoare 

 
În ceea ce priveşte stratul de alge plutitoare, efectul tratamentului a fost vizibil din 

primele minute: reacţia puternică de oxidare este vizibilă prin formarea spumei albe între 
coloniile gelatinoase şi prin sunetul sfârâitor al acestei reacţii care se datorează reactivităţii 
peroxidului, care intră în contact cu materia organică. 

 

 
Fig. 23. Spumă formată pe coloniile algale după tratamentul cu  , 35% (original) 

 
În primele zile am observat dezintegrarea treptată a coloniilor algale, un proces care a 

fost vizibil deja după primele 24 ore ale tratamentului. În urma fragmentării  acestor straturi 
gelatioase, masele algale s-au sedimentat pe fundul bazinului, iar suprafaţa apei s-a eliberat de 
biomasa gelatinoasă plutitoare. 

 

 
A.      B. 

Fig. 24. Bazinul de creştere a puietului de crap A. Înainte de tratament, B. 7 zile după 
tratament (original) 

 
Efectele pozitive ale tratamentului cu peroxid de hidrogen au fost următoarele: 
-îmbunătăţirea parametrilor de apă, care, în timpul înfloririlor de alge au fost 

nesatisfăcătoare. Oxigenul solvit sub acest strat de alge a ajuns la nivelul minim de 3.1 mg l 1− , 
cu o valoare medie de 3.83 mg l 1− . Din această cauză, temporar, peştii au suferit în lipsa 
oxigenului solvit, respirând la suprafaţa apei, iar pe parcursul înfloririlor de alge consumul de 
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hrană şi creşterea peştilor a fost nesatisfăcătoare. Odată cu eliminarea algelor, parametrii apei s-
au stabilizat între valori optime dezvoltării peştilor. 

- îmbunătăţirea performanţelor de producţie, care în această perioadă au fost 
nesatisfăcătoare, din mai din mai multe motive: cantitatea hranei naturale pentru peşti în 
această perioadă scade, iar pe suprafaţa apei se acumulează o biomasă mare de alge care nu este 
consumată şi transferată mai departe în lanţul trofic;  

-restabilirea echilibrului biologic 
 
 

CAPITOLUL XV.  

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Productivitatea piscicolă depinde în mare măsură de productivitatea primară. Cantitatea 
hranei disponibile pentru peşti depinde de producătorii primari şi de transferul biomasei în 
lanţul trofic. Acest flux al biomasei în lanţul trofic influenţează dezvoltarea puietului de peşte.   

Impactul dezvoltării algelor în bazinele piscicole are consecinţe pozitive şi negative. 
Algele pot fi o sursă importantă de oxigen în bazinele piscicole, dar în acelaşi timp contribuie şi 
la consumul lui (mai ales noaptea, prin respiraţie), de aceea cantitatea prea mare de alge este de 
evitat.   

Pe pacrursul experienţelor efectuate am constatat impactul direct al densităţilor mari de 
alge asupra prarametrilor apei, în special asupra oxigeului solvit şi asupra pH-ului. În acvariul 
experimental, populat cu 1 g alge filamentoase pe litru de apă, pH-ul a variat între 8.3 şi 10.2, 
iar oxigenul solvit între 7.8 şi 10.9 mg l 1− . În acvariul cu 0.12 g l 1−  fitoplancton pH-ul maxim a 
fost de 10.5, la această valoare peştii pot muri în masă sau suferă anomalii morfologice. La 
densităţile de 0.1 g l 1−  alge filamentoase, respectiv 0.04 g l 1−  alge planctonice aceste valori au 
fost moderate şi nu pot fi considerate dăunătoare pentru dezvoltarea peştilor.  

În concluzie, în bazinele piscicole trebuie să evităm densităţile prea mari de alge fiindcă 
acestea contribuie la variaţia intensă a  parametrilor apei şi, în cazuri extreme, la mortalitatea 
peştilor. Unul dintre aspectele inovative ale acestei lucrări este folosirea unor metode noi pentru 
a elimina înflorirea algelor din bazinele piscicole. Prin aceste metode am cercetat posibilităţile 
de a folosi peroxidul de hidrogen ca şi algicid biodegradabil şi selectiv. 

În urma experienţelor efectuate în laborator am constatat că peroxidul de hidrogen se 
poate folosi pentru a stabiliza parametrii apei, pentru a împiedica dezvoltarea algelor sau pentru 
a elimina algele, total sau parţial. 

Combaterea algelor filamentoase se poate realiza cel mai eficient cu peroxid de 
hidrogen de 35%, în concentraţie de 0.8 mM/l (0.2 ml/l), în comparaţie cu concentraţia de 0.4 
mM/l (0.1 ml/l), la care efectul a fost doar de 60%. 

Utilizarea peroxidului de hidrogen în  concentraţie de 0.4 mM/l (0.2 ml/l) s-a dovedit 
eficient pentru eliminarea algelor planctonice, astfel transparenţa apei creşte semnificativ la 2 
zile după aplicarea peroxidului, iar variaţiile intense ale parametrilor mediali sunt eliminate în 
urma tratamentului.  
Peroxidul de hidrogen este extrem de eficient în eliminarea diferitelor tipuri de alge fără a 
afecta nevertebratele sau peştii. 

Cercetările noastre au demonstrat că  peroxidul de hidrogen se poate folosi în bazinele 
piscicole pentru a stopa dezvoltarea algelor sau pentru a elimina diferitele densităţi şi tipuri de 
alge fără a influenţa semnificativ echilibrul biologic în bazinul respectiv. 
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 Efectul utilizării peroxidului de hidrogen în bazinul piscicol Mărtineşti s-a manifestat 
într-un interval de 96 ore şi s-a materializat prin eliminarea algelor plutitoare ceea ce a condus 
la îmbunătăţirea rapidă a parametrilor mediali. 

 Aceste schimbări pozitive au contribuit la îmbunătăţirea performanţelor de producţie. 
Pe baza acestor rezultate putem afirma că peroxidul de hidrogen se poate folosi cu 

rezultate satisfăcătoare atât pentru eliminarea variaţiilor parametrilor mediali, influenţaţi de 
înflorirea algelor cât şi pentru eliminarea diferitelor tipuri şi densităţi de alge, la un cost 
rezonabil, fără poluarea mediului înconjurător.  
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