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INTRODUCERE 
 

 Lucrarea de faţă – Efecte ale impactului antropic asupra calităţii apei, ihtiofaunei şi 

peştelui ca produs alimentar pe râurile Tur şi Barcău (NV-ul României) – este un studiu 

ştiinţific inter- şi multidisciplinar (hidrobiologie, ihtiologie, ecotoxicologie, de economia 

mediului şi restaurare ecologică), realizat în cadrul proiectului „Burse doctorale de pregătire 

ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi 

furajelor din ecosistemele antropice”, finanţate prin „Programul Operaţional Sectorial de 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”.  

  Alegerea pentru doctorat a acestui domeniu de cercetare (biologie – ecologie – 

economie) şi a temei sugerate de titlul lucrării (efectele impactului antropic asupra calităţii 

apei şi peştelui) este motivată de: a) interesul personal pentru piscicultură şi pescuit; b) 

absolvirea studiilor licenţiale de chimie; c) obţinerea unui doctorat în domeniul finanţelor 

(finanţarea reconstrucţiei ecologice a unui bazin hidrografic); d) actualitatea temei sub aspect 

economic şi al securităţii alimentare şi e) pregătirea profesională multiplă care îmi permite să 

abordez tema pluri- şi interdisciplinar (chimie, hidrobiologie, biochimie, ingineria şi 

economia mediului etc.). 

 Totodată, nu este o întâmplătoare alegerea ca obiect al cercetării mele cele două râuri 

(Turul şi Barcăul). Pe primul, s-a urmărit poluarea specifică cu metale grele (provenite de la 

E.M. Turţ), iar pe al doilea poluarea cu benzen şi fenoli de la exploatarea şi rafinarea 

petrolului din zona Suplac – Marghita. Deoarece în ambele zone de extragere a respectivelor 

resurse subterane activitatea s-a diminuat sau chiar a încetat, am pornit de la premiza că 

aceşti poluanţi au scăzut în apă, dar s-au acumulat în nămol. De aceea, au fost prelevate atât 

probe de apă, cât şi probe de nămol. Trebuie menţionat însă că recoltarea şi analiza probelor 

de nămol este o activitate mai puţin realizată până la această dată, şi, ca urmare, insuficient 

evidenţiată în literatura de specialitate. Alegerea punctelor de prelevare a probelor pe 

parcursul celor două râuri a fost funcţie de sursele de poluare de aici pentru a se putea evalua 

efectul lor asupra apei şi a peştilor din respectivele corpuri de apă. 

 În demersul ştiinţific pe care l-am realizat, am utilizat ca material probe de apă şi de 

nămol, capturi de peşte de la care am prelevat musculatura şi organe interne. De asemenea, 

am promovat un set însemnat de metode de cercetare adecvate domeniilor abordate şi  

beneficiind de expertiza şi baza de cercetare pusă la dispoziţie de laboratoarele specializate şi 

excelent dotate de la Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare,  Direcţia Sanitar Veterinară 

Satu Mare, Institutul de Ştiinţe ale Vieţii al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi 

Universitatea din Debrecen – Ungaria.  
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 Această lucrare de doctorat este structurată pe trei părţi (care la rândul lor cuprind 

mai multe capitole şi subcapitole). În prima parte se face o trecere în revistă a peste 300 de 

lucrări ştiinţifice, precum şi exemplificarea aspectelor juridice din domeniul protecţiei 

mediului. După prezentarea materialului şi metodelor de cercetare din partea a doua a 

lucrării, în ultima parte s-au abordat rezultatele cercetării proprii, care are şi cea mai mare 

extindere ideatică şi spaţială. 

 Rezultatele obţinute din cercetarea de teren (structura calitativă şi cantitativă a  

ihtiofaunei) şi din analizele de laborator (chimia apei, nămolului şi a peştelui ca aliment) au 

fost prelucrate şi interpretate în strânsă legătură cu datele anterioare existente în literatura de 

specialitate. În urma realizării acestui studiu complex, am putut formula o serie de concluzii 

concludente despre efectele impactului antropic asupra calităţii apei, ihtiofaunei şi peştelui ca 

aliment, care ne-au permis formularea unor sugestii pentru îmbunătăţirea managementului 

ecologic şi piscicol al acestor râuri, în vederea creşterii calităţii apei, ihtiofaunei şi a valorii 

economice a fondului piscicol al râurilor cercetate, inclusiv stabilirea unei strategii viabile 

privind evoluţia acestuia în decada următoare. 

 Principala concluzie desprinsă din acest studiu este că ambele râuri sunt poluate, cel 

puţin în cursurile mijlocii şi inferioare – dar mai ales Barcăul – cu metale grele pe Tur şi cu 

benzen şi fenoli pe Barcău, fiind necesare măsuri ecologice, tehnico-inginereşti, economice 

şi chiar financiare pentru reducerea poluării, menţinerea unui debit de apă constant şi 

satisfăcător, ameliorarea fondului piscicol şi asigurarea securităţii alimentare. 

 Toate aspectele cercetării personale – dar şi a datelor găsite în literatura de 

specialitate – sunt prezentate sugestiv printr-un material imagistic bogat, constând în: 87 

tabele, 9 anexe, 5 hărţi şi 99 figuri. 

  Principalele mele contribuţii la studiul temei abordate în cadrul doctoratului pot fi 

rezumate la: 

a) analiza chimică a apei şi nămolului celor două râuri, de către doctorand, deoarece 

datele oficiale puse la dispoziţia populaţiei exclud de la transparenţă tocmai 

informaţiile despre poluanţi specifici periculoşi, iar în alte cazuri informaţiile sunt 

vagi ori „prelucrate”; rezultatele noastre arată o situaţie mult mai precară a calităţii 

apei Turului şi a Barcăului decât datele oficiale; 

b) recoltarea şi prelucrarea probelor de nămol este o acţiune foarte rară, aproape 

singulară, iar pe cele două râuri nu s-a realizat niciodată; în consecinţă, acestea ne-au 

furnizat informaţii importante despre acumularea poluanţilor în mâlul de pe fundul 

albiei râurilor; 
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c) pe lângă analiza calitativă a structurii ihtiofaunei celor două râuri, s-a realizat şi  

analiza structurii lor cantitative, aspecte foarte puţin reflectate în literatura de specialitate; 

d) din lipsă de date în literatura de specialitate, am stabilit o metodă originală de 

evaluare a fondului piscicol şi a cotei de capturi, inclusiv de previzionare a evoluţiei 

acestuia în timp; lucrarea de faţă este prima lucrare de evaluare şi previzionare a 

fondului piscicol din râurile Tur şi Barcău; 

e) de asemenea, s-au stabilit importante măsuri de management ecologic şi piscicol al 

celor două râuri, care să contribuie la ameliorarea condiţiilor de vieţuire a peştilor în 

aceste corpuri de apă; 

f) s-a realizat prima analiză a calităţii peştelui ca aliment de pe Tur şi Barcău, stabilind 

anumite restricţii la consum, cel puţin pe secţiunile mai poluate ale acestora. 

 Aceste rezultate mă îndreptăţesc să sper că lucrarea de faţă va fi un reper demn de 

luat în seamă în cercetarea calităţii apei şi peştelui, cel puţin pentru râurile Tur şi Barcău. 

 Pentru sprijinul acordat în realizarea acestei lucrări de doctorat mulţumesc domnilor 

prof. univ. dr. Gavril Ardelean, prof. univ. dr. Sándor Kéki, prof. univ. dr. Miklos Zsuga, dr. 

Eugen Avram şi biolog Ştefan Ştier. 

 Aduc cele mai sincere mulţumiri d-lui prof. univ. dr. Aurel Ardelean, 

coordonatorul acestui doctorat, pentru îndrumarea competentă şi atentă de care am beneficiat 

pe toată durata pregătirii tezeI de doctorat. 

 

2 septembrie 2013 
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MATERIAL, METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE 
 
1. Materialul de cercetare  
 

 Turul şi Barcăul şi tributarii lor (staţiile de prelevare). 

a) sectoare de râu/pârâu afectate de presiunea antropică; 

b) probe prelevate de apă şi de nămol pentru studiul calităţii apei; 

c) capturi de peşti pentru stabilirea structurii calitative şi cantitative ihtiologice şi pentru 
evaluarea fondului piscicol; 

d) organe şi ţesuturi din peşti pentru probele de ecotoxicologie. 

 

2. Metode de cercetare 
 

 
Tabelul 1. Metodele de cercetare utilizate în evaluarea impactului antropic asupra calităţii 

apei, ihtiofaunei şi peştelui ca aliment în apele râurilor Tur şi Barcău 
 

Metoda: Reglementarea metodei: 
1. Identificarea şi evaluarea impactului 
antropic: 
- înregistrarea de imagini care atestă impactul 
- note cu informaţii de pe teren 
- studierea documentelor tehnico-
administrative care atestă impactul antropic 

- Procedura de reglementare a activităţilor economice şi sociale 
cu impact asupra mediului (Ordinul nr. 125/1995 al MAPPM). 
- Regulament privind evaluarea poluării mediului (cap. 5) 
(Ordinul nr. 756/1997 al MAPPM). 

2. Stabilirea locului şi modului de prelevare 
a probelor: 
- modul de colectare; 
- procedee de colectare şi locul de colectare; 
- numărul şi mărimea suprafeţelor de pescuit; 
- perioada de recoltare; 
- întocmirea fişei la prelevarea probelor 

- Metodologia de monitorizare a ihtiofaunei din bazinele 
acvatice naturale şi antropice (Pricope şi col., 2004). 

3. Stabilirea şi evaluarea indicatorilor 
fizico-chimici şi biologici ai habitatelor 
acvatice în punctele de colectare (detaliere 
în  metodologii) 

- Directiva privind standardele de calitate a mediului (Directiva 
2008/105/CE ) şi păstrarea probelor (STAS 9187-84).  

A. INDICATORI FIZICI 
3.1. Determinarea temperaturii (°C) - Măsurarea cu termometre speciale în mediu lichid. 
3.2. Determinarea conductivităţii la 20°C - Electrometrie (SR EN 27888 – 1997).  
3.3. Determinarea durităţii apei (° germane) - Metoda complexometrică (principiu: ionii de Ca şi Mg au 

capacitatea de a forma complexe de chelat). 
3.4. Determinarea radioactivităţii - Metode de analiză a amestecului de gamma nuclizi (STAS 

12327 – 85).  
B. INDICATORI CHIMICI 

3.5. Determinarea concentraţiei ionilor de 
hidrogen (pH) 

- Electrometrie: măsurare „in situ” în momentul prelevării (fără 
pretratarea probelor) cu pH-metrul tip Metler Toledo MP 230 
(SR ISO 10523 – 1997). 

3.6. Dozarea oxigenului dizolvat în apă - Metoda iodometrică (SR ISO 251813: 2000). 
3.7. Determinarea consumului biochimic de 
oxigen la 5 zile (CBO5) (mg O2/l) 

- Determinarea CBO după n zile (CBOn) (SR EN 189 – 1:2003). 

3.8. Consumul chimic de oxigen (CCOCr) 
(mg O2/l) 

- Metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) (STAS 6954 – 82;  SR 
ISO 6060:1996; SR EN ISO 8467:2001). 
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3.9. Determinarea azotului total (mg/l) - Metoda spectrofotometrică de absorbţie moleculară – Dozarea 
colorimetrică a nitroderivaţilor de culoare galbenă, datorită 
reacţiei dintre acidul fenol-disulfonic şi azotaţi (SR ISO 7890/1-
1996). 

3.10.  Determinarea fosforului total (mg/l) - Metoda spectrometrică cu molibdat de amoniu (SR EN 1189). 
3.11. Determinarea substanţelor extractabile 
cu eter de petrol (mg/l) 

- Metoda gravimetrică (SR 7587-96). 

3.12. Determinarea produselor petroliere 
(mg/l) 

– Metoda gravimetrică (SR 7877-1:1995, pct. 3).  

3.13. Determinarea indicelui de fenol (mg/l) - Metode spectrometrice cu 4-aminoantipirină după distilare (SR 
ISO 6439: 2001). 

3.14. Determinarea metalelor grele (g/l) - Metoda prin spectrometrie de absorbţie atomică în flacără (SR 
ISO 8288: 2001).  

3.15. Investigarea primară (screening a 
conţinutului de metale în probele de nămol) 

- Spectrofotometrie pe baza fluorescenţei razelor X (XRF 
Metod) (STAS ISO 8288/2001). 

3.16. Determinarea total hidrocarburilor din 
petrol 

Metoda determinării conţinutului de substanţe extractibile din 
petrol (STAS 12607/88).  

3.17. Determinarea de substanţe organice, 
exprimată prin carbon organic 

Metoda determinării carbonului organic prin oxidarea 
sulfocromică (SR ISO 14235/2000).  

C. INDICATORII IHTIOLOGICI 
4. Evaluarea structurii ihtiofaunei bazinelor 
hidrografice 

Metodologia evaluării structurii cantitative a ihtiofaunei va fi 
dezvoltată pe larg mai încolo 

- structura calitativă a ihtiofaunei Determinarea faunei piscicole (Bănărescu, 1964). 
- structura cantitativă a ihtiofaunei - Program-Cadru privind cercetările ihtiocenozelor din 

ecosistemele naturale şi antropizate din România în vederea 
restaurării şi conservării acestora (Battes şi col., 2004).  
- Metodologia de monitorizare a ihtiofaunei din bazinele 
acvatice naturale şi antropizate (Pricope şi col., 2004).  

5. Evaluarea fondului piscicol al râurilor şi 
a cotelor anuale de consum 

- Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, 
pescuitul şi acvacultura (Legea nr. 192/2001). 
- Ghidul de evaluare a stocurilor de peşti (Radu, 2006). 
- Metodologia de Evaluare a Fondului Piscicol şi de Stabilire a 
cotelor anuale de peşti şi alte vieţuitoare acvatice (C.N.A.F.P., 
2007). 
- Estimating Fish Populations by Removal Metods with Minnow 
Trap in Southeast Alaska Streams (Bryant, 2001).  

6. Modelarea optimizării evoluţiei fondului 
piscicol pe râuri (perioada 2012-2022) cu 
ajutorul programării dinamice 

- Vasilescu şi col., 2000 
- Ardelean D.I., 2011 
- webograme (webogramă pentru programare liniară) 

D. INDICATORII ECOTOXILOGICI 
7. Analiza sanitar-veterinară a cărnii de 
peşte în vederea admiterii la consumul 
public 

- Regulamentul de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiţi 
contaminanţi din produsele alimentare (Regulamentul (CE) nr. 
1881/2006).  
- Regulamentul de stabilire a nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor 
după un accident nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică 
(Regulamentul EURATOM nr. 3954/87).  
- Regulamentul de stabilire a metodelor de prelevare a probelor 
şi de analiză pentru Controlul Oficial al nivelurilor de plumb, 
cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MGPD şi benzo(a) piren din 
produsele alimentare (Regulamentul CE 333/2007).  

8. Evaluarea acumulării de poluanţi 
specifici în peşti 

- Mihălcescu, 2005 

- acumularea de metale grele la peşti - Mihălcescu, 2005 
- Mihălcescu, 2005  

- acumularea de benzen şi fenol la peşti - Mihălcescu, 2005 
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- Misra şi col., 1991 
- Marcon şi col., 1999 
- Bielska, 1987 

9. Efecte ale metalelor grele şi produselor 
petroliere asupra ţesutului hepatic de la 
peştii dominanţi în zonă 

 

- cercetări biochimice - Metodologie (la metodologii) 
- modificări ale ultrastructurii celulelor din 
diverse ţesuturi determinate de poluanţii 
specifici 

- Imagini de microscopie electronică (la metodologii) 

10. Identificarea unor markeri ai 
răspunsului celular imediat la intoxicaţii cu 
metale grele 

- Mihălcescu, 2005 
- Hogstrand şi col., 1991  
- Bratosin şi col., 2007 

E. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ 
11. Stabilirea unor măsuri de reconstrucţie 
ecologică într-un bazin hidrografic 

- Ardelean D.I., 2011 
- Instrumente structurale şi oportunităţi de dezvoltare pentru 
România (Politica de coeziune a U.E., 2006).  
- Protecţia şi ingineria mediului (Rojanschi şi col., 2002). 
- Studii privind bioremedierea solurilor poluate cu petrol 
folosind microorganisme selecţionate din microflora autohtohnă 
(Fogaraşi, 2011).  

12. Elaborarea planului de management a 
unui bazin hidrografic 

- Cum să construim şi să implementăm un sistem de management 
de mediu în conformitate cu ISO 14001 (Ionescu, 2000). 
- Monitoringul integrat al sistemelor ecologice din spaţiul Crişuri 
(István, 2010). 

13. Prelucrarea statistică a rezultatelor Testul de semnificaţie „t” a lui Student (Snecodor, 1965). 
 

3. Metodologii de cercetare a calităţii apei, nămolului, ihtiofaunei şi peştelui ca aliment 

în sistemele hidrografice pentru: 
 

1) caracterizarea apei şi nămolului 

2) calcularea indicelui de poluare a apei (Ip) 

3) monitorizarea ihtiofaunei din bazinele acvatice 

4) evaluarea calitativă a ihtiofaunei 

5) evaluarea cantitativă a ihtiofaunei 

6) evaluarea fondului piscicol 

7) modelul de regresie liniară multiplă pentru previzionarea fondului piscicol pe perioada 

următoare 

8) analiza sanitar-veterinară a peştelui în vederea livrării lui la consumul public 

9) evaluarea acumulării de poluanţi specifici în peşte 

10) determinarea unor modificări ale structurii şi ultrastructurii celulare provocate de 

poluanţii specifici 

11) reconstrucţia ecologică a bazinelor acvatice 

 



 

 10 

REZULTATE PROPRII 

 
SURSELE ACTUALE DE POLUARE PE CELE DOUĂ RÂURI CERCETATE 

- Deversarea de apă de mină în Tur, de către p. Turţ, care preia apele încărcate cu metale 

grele de la EM Turţ – Socea 

- Evacuări de ţiţei de la sondele de extragere şi de produse de rafinărie din bazinul Suplac 

– Marghita, care contaminează Barcăul cu fracţiuni de hidrocarburi aromatice toxice 

 

PUNCTELE DE PRELEVARE A PROBELOR 
 

 
Harta 1. Punctele de prelevare de probe de pe r. Tur 

 
Harta 2. Punctele de prelevare de probe de pe Barcău 
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CALITATEA APEI DE PE CELE DOUĂ RÂURI CERCETATE 

 
Tabelul  1. Rezultatele obţinute la probele de apă din Tur raportate la limite reglementate de Ordin MAPM nr. 1.146/2002 (15-22.IX.2012) 
 

Cod probă 
 
 

Limita admisă 

pH 
CCOCr 
mgO/l 

CBO5 
mg/l 

Azot 
total 

mgN/l 

Fosfor 
total 

mgP/l 

Hidrocarburi 
petroliere 

(g/l) 

Fenoli 
(index 

fenolic) 
(g/l)  

Fe 
mg/l 

Mn 
mg/l 

Pb 
g/l 

Cr 
g/l 

Ni 
g/l 

Zn 
g/l 

Cd 
g/l 

Cu 
g/l 

Clasa cal. I 10 3 1,5 0,1 fond fond fond fond fond fond fond fond fond fond 
Clasa cal. II 25 5 4 0,2 100 1 0,1 0,05 5 50 50 100 1 20 
Clasa cal. III 50 10 8 0,4 200 20 0,3 0,1 10 100 100 200 2 40 
Clasa cal. IV 125 25 20 1 500 50 1,0 0,3 25 250 250 500 5 100 
Clasa cal. V 

6,
5 

– 
8,

5 

>125 >25 >20 >1 >500 >50 >1,0 >0,3 >25 >250 >250 >500 >5 >100 
TUR-A-1  
Amonte Negreşti 

7,29 7,6 2,21 0,7 0,09 0,0 3,4 0,024 0,008 <0,5 15,55 22,01 58,2 0,277 0,63 

TUR-A-2 
Aval Negreşti, 
amonte Călineşti 

7,23 12,3 4,82 1,3 0,48 0,0 3,5 0,054 0,011 <0,5 10,67 32,65 68,9 <0,01 1,58 

TUR-A-3 
Aval Călineşti 
Am. conf. Turţ 

7,33 12,6 4,25 1,2 0,18 0,0 3,5 0,109 0,007 <0,5 8,23 25,01 74,6 <0,01 0,99 

TUR-A-4 
Aval. conf. Turţ 
Turulung 

7,26 14,2 3,64 1,8 0,21 0,0 4,1 0,048 0,005 <0,5 7,85 17,11 116,2 0,067 0,93 

TUR-A-5 
Micula – 
Porumbeşti 

7,42 12,3 3,41 1,3 0,19 0,0 4,1 0,078 0,010 <0,5 6,63 27,84 104,3 0,227 1,22 

 
Notă: Clasele de calitate – Cl. I cal. (culoarea verde) – apă de calitate foarte bună, nealterată sau cu alterări antropice minore; Cl. II cal. (culoare albastră) – apă de 
calitate bună, adică cu abateri uşoare faţă de apele nealterate; Cl. III cal. (culoare roşie) – apă de calitate medie, adică cu abateri medii faţă de cele nealterate; Cl. IV 
cal. (culoare violetă) – apă de calitate slabă, adică cu alterări majore faţă de apele nealterate; Cl. V cal. (culoare gri) – apă de calitate proastă, adică cu alterări severe 
faţă de apele nealterate (Directiva Cadru Apă art. 16(7) şi Anexa IX; Directiva nr. 2008/105/EC privind standardele de calitate pentru mediu în domeniul 
politicii apei care amendează Directiva Cadru a Apei) 
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Tabelul  2. Rezultatele obţinute la probele de apă de pe Barcău, raportate la limite reglementate de Ordinul MAPM nr. 1.146/2002 (17 şi  23.09.2012) 
 

Cod probă 
 

Limita admisă 
pH 

CCO-Cr 
mgO/l 

CBO5 
mg/l 

Azot 
total 

mgN/l 

Fosfor 
total 

mgP/l 

Substanţe 
extractibile 

(mg/l) 

Produse 
petroliere 

(g/l) 

Fenoli 
(g/l)  

Fe 
mg/l 

Mn 
mg/l 

Pb 
g/l 

Cr 
g/l 

Ni 
g/l 

Zn 
g/l 

Cd 
g/l 

Cu 
g/l 

Clasa cal. I 10 3 1,5 0,1 - fond fond fond fond fond fond fond fond fond fond 
Clasa cal. II 25 5 4 0,2 - 100 1 0,1 0,05 5 50 50 100 1 20 
Clasa cal. III 50 10 8 0,4 - 200 20 0,3 0,1 10 100 100 200 2 40 
Clasa cal. IV 125 25 20 1 - 500 50 1,0 0,3 25 250 250 500 5 100 
Clasa cal. V 

6,
5 

– 
8,

5 

>125 >25 >20 >1 20* >500 >50 >1,0 >0,3 >25 >250 >250 >500 >5 >100 
BRC-A-1 
Am. Subcetate 

6,6 
6,4 

10,6 2,23 0,9 0,05 2,11 <10 2,5 0,020 0,007 <0,5 1,61 2,20 0,427 <0,01 0,61 

BRC-A-2 
Am. Suplacu de 
Barcău 

6,6 
7,2 

12,6 4,8 0,8 0,09 - 460 98 0,071 0,011 1,209 0,35 <0,5 0,243 <0,01 1,81 

520 732 BRC-A-3 
Av. Suplacu de Barcău 

6,2 
6,4 

53,6 
52,8 

11,4 4,9 
4,5 

0,13 
0,15 

10,31 
340 31,4 

0,062 0,061 <0,5 0,84 2,26 0,631 <0,01 2,58 

51,2 0,35 322 418 BRC-A-4 
Am. Marghita 

7,2 
7,2 396,0 

8,2 1,9 
3,8 0,38 

134 
870 598 

0,154 0,055 <0,5 1,09 <0,5 0,589 <0,01 3,77 

6,1 54,0 1024 BRC-A-5 
Av. Marghita 7,0 184,8 

12,1 4,1 
5,7 

0,45 
0,40 

66,60 
436 

837 
84,6 

0,148 0,031 <0,5 1,08 <0,5 0,355 <0,01 3,55 

24,5 766 942 BRC-A-6 
Roşiori 

7,1 
6,6 94,4 

8,6 3,5 
3,1 

0,14 
0,17 

55,20 
84 37,3 

0,082 0,007 0,728 0,37 <0,5 0,274 <0,01 2,01 

 
Notă:  

- sunt menţionate două valori pentru fiecare indicatori, reprezentând valorile probelor recoltate în zilele de 17 şi 23 septembrie 2012;  
- celelalte explicaţii sunt cele menţionate la tabelul 1;  
- valoare admisă potrivit NTPA 001/2002 – valori limită de încărcare cu poluanţi ai apelor uzate industriale şi orăşeneşti, evacuate în receptori naturali 
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NOTELE DE BONITARE PENTRU APELE TURULUI ŞI BARCĂULUI 

Tabelul 3. Notele de bonitare obţinute de apele Turului şi Barcăului 
 

Note de bonitare pe secţiune 
Râurile 

Secţiunea 
1 

Secţiunea 
2 

Secţiunea 
3 

Secţiunea 
4 

Secţiunea 
5 

Secţiunea 
6 

Tur 10 9 9 9 9 - 
Barcău 8 7 4 4 9 3 
 

10
9 9 9 9

8
7

4 4

9

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6
Secţiuni

Cl. cal.

Tur Barcău

 
Fig. 1. Notele de bonitare obţinute de apele Turului şi Barcăului, pe secţiuni 

 

 Din tabelul 3 şi fig. 1, reiese că produsele petroliere şi fenolii exercită o presiune mai 

severă asupra calităţii chimice a apei Barcăului faţă de presiunea exercitată de metalele 

grele pe Tur (aflată într-un regres) datorită reducerii activităţilor de exploatare şi rafinare a 

petrolului. 

 Având în vedere clasele de bonitare, mai ales pentru Barcău, este lesne de înţeles care 

sunt consecinţele negative ale alterării mediului acvatic (Gheorghe, 2009) oferit de acestea: 

a) diminuarea diversităţii biologice, inclusiv a celei ihtiologice pentru ambele râuri; 

b) reducerea productivităţii naturale a ecosistemelor acvatice, inclusiv a fondului de 

peşte şi a ratei anuale de capturi pentru ambele râuri; 

c) deteriorarea echilibrului ecologic până la afectarea calităţii vieţii din ecosistemele 

Turului şi mai ales a Barcăului; 

d) supraexploatarea resurselor acvatice, în primul rând piscicole, prin braconaj şi 

emiterea unui număr prea mare de avize de pescuit pentru Tur. 
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STRUCTURA CALITATIVĂ A IHTIOFAUNEI TURULUI ŞI BARCĂULUI 

 

Tur Barcău Parametrii 
ihtiofaunei 2012 1964 Observaţii 2012 1964 Observaţii 

Nr. specii 39 28 - 34 24  
Nr. specii 
dispărute 

3 - Thymallus thymallus,  
Umbra krameri, 
Cottus gobio 

5 - Leuciscus leuciscus, 
Tinca tinca, Aspius 
aspius, Barbus 
meridionalis, 
Carassius carassius 

Nr. specii 
noi 

5 - Abramis bjorkna, 
Barbatula barbatula, 
Cobitis taenia, 
Carassius auratus, 
Pseudorasbora parva 

3 - Carassius auratus, 
Pseurasbora parva, 
Ictalurus nebulosus 

Nr. specii 
certe 

26 21 - 25 19 - 

Nr. specii 
endemite 
dunărene 

7 - Rutilus rutilus, 
Rutilus pigus, Gobio 
gobio, Gobio 
albipinnatus, Barbus 
peteny, 
Gymnocephalus 
schraetser 

5 - Rutilus rutilus, Gobio 
gobio, Gobio 
albipinnatus, Barbus 
peteny, 
Gymnocephalus 
schraetser 

Nr. specii 
vulnerabile 

7 - Esox lucius, Rutilus 
pigus, Misgurnus 
fossilis, Silurus 
glanis, Lota lota, 
Gymnocephalus 
schraetser, Zingel 
zingel 

7 - Umbra krameri, Esox 
lucius, Misgurnus 
fossilis, Silurus glanis, 
Lota lota, 
Gymnocephalus 
schraetser, Zingel 
zingel 

Nr. specii 
periclitate 

2 - Leuciscus leuciscus, 
Carassius carassius 

1 - Carassius carassius 

 

 

STRUCTURA CANTITATIVĂ A IHTIOFAUNEI TURULUII ŞI BARCĂULUI 

Tabelul 4. Structura cantitativă a ihtiofaunei Turului în anul 2012 
 

Ex. mature Specii cu valoare 
economică Nr. 

crt. Punctul de colectare Nr. 
specii 

Nr. 
ex. 

Greutatea 
totală (g) 

Nr. % Nr. % 
1 Am. Negreşti Oaş 4 55 238,54 8 14,5 2 50 
2 Av. Negreşti oaş (loc. Tur) 11 161 8646,7 57 35,40 6 54,54 
3 Lacul Călineşti Oaş 21 780 146056,0 345 42,23 14 66,67 
4 Am. afluenţa Turţului 19 294 10768,0 109 34,07 9 50,00 
5 Afluenţa Turţului la Tur - - - - - - - 
6 Av. afluenţa Turţului la Tur 23 185 130103,0 64 34,50 11 47,83 
7 Micula 28 276 16278,2 78 28,26 12 42,80 

 Total 39 1651 314237,3 661 40,00 54 32,70 
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Fig. 2. Graficele privind structura cantitativă a 

ihtiofaunei Turului, în anul 2012 (1-7 puncte de 

colectare) 

 

(e)  
 
Tabelul 5. Structura cantitativă a ihtiofaunei Barcăului în anul 2012 
 

Ex. mature Specii cu valoare 
economică Nr. 

crt. 
Punctul de 
colectare Nr. specii Nr. ex. Greutatea 

totală (g) Nr. % Nr. % 
1 Subcetate 4 48 1739,8 6 12,50 2 50,00 
2 Nuşfalău 14 77 2208,6 22 28,57 4 28,57 
3 Am. Suplacu de 

Barcău 
8 57 4791,6 17 29,82 4 50,00 
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4 Av. Suplacu de 
Barcău 

- - - - - - - 

5 Cohani 9 52 697,0 13 25,00 4 44,44 
6 Am. Marghita 10 56 1268,3 14 25,00 2 20,00 
7 Av. Marghita 19 72 2056,2 21 29,17 6 31,58 
8 Roşiori 22 78 4868,8 32 41,02 9 40,91 

 Total 34 440 17630,3 125 28,41 31 91,18 
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Fig. 3. Graficele structurii cantitative a 

ihtiofaunei Barcăului în anul 2012  

(1 – 8 punctele de prelevare a probelor) 
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STUDIU COMPARATIV PRIVIND EVOLUŢIA INDICELUI DE DIVERSITATE PE 

TUR ŞI BARCĂU 

 

Tabelul 6. Tabel privind compararea datelor despre indicele de diversitate (Hn şi Hm) pe Tur 

şi Barcău 
 

Indice de diversitate 
Tur Barcău Secţiunile 

Hn Hm Hn Hm 
1 398 387 372 374 
2 281 376 280 407 
3 247 258 273 404 
4 211 199 - - 
5 - - 271 202 
6 232 264 302 386 
7 147 222 232 209 
8 - - 196 249 

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
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Tur - Hn
Tur - Hm
Barcău - Hn
Barcău - Hm

 
 

Fig. 4. Graficul privind evoluţia indicelui de diversitate pe Tur şi Barcău 

 
 Indicele de diversitate ne arată că pe ambele râuri presiunea antropică a degradat şi 

dezechilibrat ecosistemele lotice cercetate, a sărăcit ihtiofauna şi implicit a diminuat 

îngrijorător calitatea şi cantitatea fondului piscicol, aspecte mai evidente pe Barcău. 

 

EVALUAREA STOCULUI DE BIOMASĂ PISCICOLĂ PE CELE DOUĂ RÂURI 

CERCETATE 

 
 Fondul piscicol pe 1 km lungime de râu este mai bogat pe Tur (421 kg) decât pe 

Barcău (137 kg), care este drastic afectat de produsele petroliere. 

 Potrivit tabelului 7, stocul de biomasă din Tur are o tendinţă descrescătoare, de la 

479,54 kg în 2002 la 401,64 kg în 2022 la 100 m2 luciu de apă pe km de râu, pe când în 

Barcău, se preconizează o creştere a fondului piscicol spre 2022 datorită evoluţiei specifice a 

acumulării fenolului, care, spre deosebire de metale, are tendinţa de a se evapora din apă. De 
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aceea, odată cu reducerea concentraţiei fenolilor din apă producţia piscicolă creşte la 321,04 

kg pe 1 km secţiune de râu, faţă de 136,41 kg în 2012. 

 

Tabelul 7. Stocul de biomasă piscicolă din Tur şi Barcău în anii 2002 şi 2012 şi 

previzionarea lui pe anul 2022 
 

Anul 2002 Anul 2012 Anul 2022 

Secţiunea râului 
Suprafaţa 
luciu de 

apă (mp) 

Nr. unităţi 
de 

suprafaţă 
de 100 mp 
în sectorul 

cercetat 

Stoc 
gravi-
metric 

(kg) 

Biomasă 
în 

secţiunea 
de râu 

(kg) 

Stoc 
gravi-
metric 

(kg) 

Biomasă 
în 

secţiunea 
de râu 

(kg) 

Stoc 
gravi-
metric 

(kg) 

Biomasă 
în 

secţiunea 
de râu 

(kg) 
I. Tur         
1. Am. Negreşti Oaş 42000 420 0,74 310,80 2,40 1008 8,52 3578 
2. Av. Negreşti Oaş 32000 320 19,03 6089,60 5,50 1968 8,52 2726 
3. Am. afl. Turţ 60000 600 13,00 7800 5,70 3420 8,52 5112 
4. Turulung 84000 840 9,27 7786,80 6,20 5208 8,52 7157 
5. Micula 112000 1120 10,34 11580,50 16,2 18140 8,52 9542 

Total 335000 3350 52,38 33567,70 36,00 29536,00 42,60 28115 
- pe 1 km râu - - - 479,54 - 421,94 - 401,64 
II. Barcău         
1. Am. Subcetate 57500 575 0,02 11,50 1,6 920 4,92 2829 
2. Nuşfalău 39000 390 11,06 4313,40 1,7 663 4,92 1919 
3. Am. Suplac 24000 240 3,36 806,40 2,2 528 4,92 1181 
4. Cohani 30000 300 8,23 2469,00 3,4 1020 4,92 1476 
5. Am. Marghita 42000 420 2,49 1045,80 0,7 294 4,92 2066 
6. Av. Marghita 168000 1680 5,23 8786,40 1,1 1848 4,92 8266 
7. Roşiori 503000 5530 5,6 31023,30 2,5 13825 4,92 27208 

Total 913500 9135 36,00 48455,50 13,2 19098 34,44 44945 
- pe 1 km râu - - - 361,61 - 136,41 - 321,035 
 
  

REZULTATELE ANALIZELOR BIOCHIMICE ALE PROBELOR DE 

BIOACUMULARE DE POLUANŢI 

 

Tabelul 8. Rezultatele probelor de acumulare de metale grele în organele cleanului 

(Leuciscus cephalus), capturat din Tur, amonte şi aval de afluenţa p. Turţ, la data de 

16.10.2013 

g/g substanţă umedă 
Dimensiunile medii 

ale peştilor Locul de 
prelevare L (cm) G (g) 

Proba 
prelevată Pb Cd Cu Zn Fe 

AM 23,86 152,51 < 0,100 < 0,037 < 184,730 7270,000 7537,200 
AV 23,83 152,61 Muşchi < 202,550 0,051 < 1527,500 12993,600 6511,000 
AM 29,60 166,55 5238,750 < 0,003 14832,000 30948,200 132703,330 
AV 23,83 152,61 Ficat 6542,400 < 0,046 11668,250 25785,250 160063,000 
AM 23,86 152,51 5675,500 0,528 15625,330 105702,830 50322,000 
AV 24,50 166,83 Rinichi 2435,500 0,530 7866,000 67600,250 50960,000 
AM 23,86 152,51 < 0,334 < 0,070 12060,660 20701,670 14234,340 
AV 23,83 152,61 Gonade 2108,330 0,149 2237,75 28262,000 32797,000 
AM 23,86 152,51 2100,510 0,224 11302,140 81642,71 71031,140 
AV 23,83 152,61 Branhii 474,500 0,053 7595,17 74513,400 47451,800 

 



 

 19 

 Din analiza tabelului 8 rezultă o serie de date semnificative cu privire la efectul 

poluării cu metale grele a peştilor din apele Turului: a) în privinţa valorilor absolute ale 

concentraţiilor metalelor grele acumulate în peşti constatăm predominanţa Zn şi Fe, cu 

concentraţii de zeci de mii de mg/g, în următoarea ordine descrescătoare: Fe > Zn > Cu > Pb 

> Cd; b) acumulările cele mai mari se înregistrează în ficat în ordinea descrescătoare: Ficat > 

Rinichi > Branhii > Gonade > Muşchi; c) creşterile procentuale a bioacumulării din aval faţă 

de amonte sunt mai mari în ficat, în ordinea descrescândă: Ficat > Gonade > Muşchi > 

Rinichi; d) cele mai mari creşteri procentuale ale bioacumulării de metale le înregistrează Pb 

în muşchi şi gonade, Cd în ficat, Cu în muşchi, Zn în muşchi şi gonade, Fe în gonade şi ficat. 

 

Tabelul 9. Rezultatele obţinute la prelucrarea probelor de organe pentru determinarea 

fracţiilor de hidrocarburi toxice, amonte şi aval de zona petrolieră Suplac – Marghita de pe 

Barcău, la data de 18.10.2012 

(g/g) 
Dimensiunile medii ale 

peştilor 
Locul 

prelevării 
probei L (cm) G (g) 

Organul 
prelevat Benzen Fenol 

AM 20,77 98,00 < 0,005 < 0,0249 
AV 20,75 93,43 Branhii < 0,0073 < 0,2992 
AM 20,77 98,00 < 0,005 < 0,005 
AV 20,75 93,43 Muşchi < 0,0282 < 0,3956 
AM 20,77 98,00 < 0,005 < 0,005 
AV 20,75 93,43 Ficat < 0,0146 < 0,005 
AM 20,77 98,00 - - 
AV 20,75 93,43 Rinichi - - 
AM 20,77 98,00 < 0,005 < 0,0068 
AV 20,75 93,43 Gonade 0,0172 0,0666 

 

 În general, probele sunt de peste 10 ori mai bogate în fenoli decât în benzen, probabil 

şi datorită aportului de fenoli din apele menajere şi industriale, mai ales de la Marghita. 

Încărcătura de benzen şi fenoli amonte de zona petrolieră este foarte mică (sub 0,005 %), 

ceea ce confirmă faptul că punctul de referinţă a fost bine ales. Dimpotrivă, în aval de zona 

afectată de activitatea de extragere şi prelucrare a ţiţeiului, aproape fără excepţie, 

concentraţia celor doi produşi toxici creşte de mai multe zeci sau chiar sute de ori. Şi în cazul 

de faţă, acumularea acestor poluanţi în structurile corpului cleanului este foarte diferită. Cele 

mai mari concentraţii de benzen şi fenoli se acumulează în musculatură, urmată, în ordine 

descrescândă, de gonade şi ficat pentru benzen şi de gonade şi branhii pentru fenoli. Prin 

urmare, fenolii au efectul cel mai evident, în special la nivelul musculaturii. Din păcate, 

despre intoxicarea peştilor din apele dulci curgătoare cu benzen şi fenol se cunosc puţine 

lucrări ştiinţifice. 
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STUDII HISTOPATOLOGICE PE ORGANE DE LEUCISCUS CEPHALUS 

INTOXICAT CU POLUANŢI 

 

 
Fig. 5. Branhii prelevate de la Leuciscus 

cephalus – sit 1 Tur (amonte). H&E; 1 – celule 
epiteliale vacuolizate 

 
Fig. 6. Branhii prelevate de la Leuciscus 

cephalus – sit 2 Tur (aval). H&E;  
1 – canale dilatate; 2 – fuzionarea lamelelor 

 
Fig. 7. Ficat prelevat de la Leuciscus cephalus – 

sit 1 Tur (amonte). H&E;  
1 – hepatocite vacuolizate; 2 – nuclei picnotici 

 
Fig. 8. Ficat prelevat de la Leuciscus cephalus – 

sit 1 Tur (amonte). Col. tricromica Mallory;  
1 – fibre de colagen 

 
Fig. 9. Rinichi prelevat de la Leuciscus cephalus 

– sit 1 Barcău (amonte). Col.H&E;  
1 – zone hemoragice ; 2 – dilatări ale tubulilor 

renali 

 
Fig. 10. Rinichi prelevat de la Leuciscus 
cephalus – sit 2 Barcău (aval). Col.H&E;  

1 – zone hemoragice; 2 – degenerări tubulare 

 
Fig. 11. Gonade prelevate de la Leuciscus 
cephalus – sit 1 Tur (amonte). Col.H&E;  

1 – celule picnotice 

 
Fig. 12. Gonade prelevate de la Leuciscus 

cephalus – sit 2 Tur (aval). Col.H&E;  
1 – congestii vasculare; 2 – celule picnotice 
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ULTRASTRUCTURA FICATULUI ŞI RINICHIULUI DE CLEAN INTOXICAT CU 

POLUANŢI 

 

 
Fig. 13. Hepatocite de Leuciscus cephalus – sit 1 

Tur (amonte);  
1 – dilatări ale cisternelor RER; 2 – spaţiu 

perinuclear dilatat 

 
Fig. 14. Hepatocite de Leuciscus cephalus – sit 2 

Tur (aval); 
1 – liză; 2 – proliferări REN 

 
 

Fig. 15. Tubuli renali de Leuciscus cephalus – sit 
1 Barcau (amonte);  

1 – liză; 2 – mitocondrii cu matrice rarefiată 

 
Fig. 16. Tubuli renali de Leuciscus cephalus – sit 

2 Barcău (aval);  
1 – mitocondrii cu matricea rarefiată; 2 – nuclei 

cu formă neregulată 
 

 

 Din analiza probelor histologice referitoare la poluarea cu metale grele a peştilor 

capturaţi din Tur şi cu benzen şi fenoli a celor capturaţi din Barcău se desprind mai multe 

concluzii: 

 1.  Studiile histopatologice, de ultrastructură şi de expresie PCNA efectuate pe clean 

(Leuciscus cephalus) capturat amonte şi aval de sursa de poluare de pe Tur (metale grele) şi 

Barcău (produse petroliere) relevă efecte cvasisinergice privind acumularea de poluanţi 

specifici în structura internă a peştelui, mai evidente aval de sursa de poluare. 

 2. Analizele histopatologice pe branhii, muşchi, ficat, rinichi şi gonade de clean, 

capturat de pe ambele râuri, pun în evidenţă alterări structurale celulare, cu excepţia 

muşchiului scheletic, ale cărui fibre musculare şi miofibrile rămân intacte. Poluarea de pe 

ambele râuri afectează structura branhiilor de clean, mai ales aval de sursa de poluare, prin 

hiperplazie, hipertrofie a epiteliului lamelar, dilatarea canalelor. Analiza histopatologică a 

ficatului reliefează o multitudine de aspecte ale alterării structurii acestuia, dar şi unele 

diferenţe determinate de tipul de poluare. În cazul metalelor grele de pe Tur, atât amonte cât 
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şi aval de sursa de poluare, structura ficatului de clean este afectată de vacuolizări ale 

hepatocitelor, prezenţa nucleilor picnotici, dilatarea capilarilor sinusoide, fibrozarea 

parenchimului hepatic, aspecte mai evidente în aval, ale căror amploare este funcţie de 

gradul de concentrare a metalelor grele din apă. Situaţia este asemănătoare şi în privinţa 

acumulării de produse petroliere din Barcău în ficatul de clean. În exemplarele din amonte, 

ficatul prezintă uşoare semne de hipertrofie hepatocitară, dilatarea capilarelor sinusoide şi 

infiltraţii limfocitare. Exemplarele din aval de pe Barcău au structura ficatului profund 

modificată, mai ales pe seama vacuolizării extinse a hepatocitelor. Rinichii cleanului recoltat 

amonte şi aval de pe cele două râuri au structura alterată, mai evident în aval. Metalele grele 

de pe Tur provoacă dilatarea tubulilor renali, contractarea glomerulilor renali, reducerea 

ţesutului hematopoetic, proliferarea ţesutului conjunctiv, apariţia unor mici zone hemoragice, 

celule epiteliale degenerate. Benzenul şi fenolii din Barcău alterează structura rinichilor, mai 

ales a celor capturaţi în aval, la care sunt vizibile alterări profunde, constând în multe zone 

hemoragice şi vacuolizări, liză celulară etc. Aceeaşi simptomologie este sesizată şi în ţesutul 

gonadic al cleanului de pe cele două râuri, atât amonte, cât şi în aval. 

 3. În consens cu aspectele mai înainte menţionate, poluanţii din apa celor două râuri 

determină şi unele alterări ale ultrastructurii ficatului şi rinichiului de clean, mai evidente 

aval de sursa de poluare. Ultrastructura ficatului contaminat cu metale grele de pe Tur 

prezintă o serie de alterări ale hepatocitelor, precum proliferări ale REN-ului intracitoplas-

matic, dilatări ale cisternelor RER, lărgirea spaţiului perinuclear, iar în aval şi liza extinsă a 

hepatocitelor. 

 Ultrastructura rinichiului prezintă alterări mai mari în aval pe Tur, ca urmare a 

poluării acestuia cu metale grele, ca şi celule epiteliale tubulare cu citoplasmă rarefiată şi cu 

nuclei alteraţi. Sub acţiunea hidrocarburilor petroliere de pe Barcău, în exemplarele de clean 

capturate din aval, ultrastructura rinichiului prezintă alterări profunde, care includ liza 

celulară, modificări nucleare, rarefieri ale matricei mitocondriale. 

 4. Pe ambele râuri, amonte şi aval, este evidentă expresia PCNA, ca semn al poluării 

mai ales în ţesutul hematopoetic, aval de sursa de poluare. 

 5. Cercetarea de faţă este în acord, cel puţin parţial, cu lucrările ştiinţifice ale altor 

autori, apărute în reviste remarcabile de specialitate (Cavas şi col., 2005; Paris-Palacios şi 

Biagianti-Risbourg, 2006; Vinodhini şi Narayanan, 2008; Triebskorn şi col., 2008). 

 În concluzie, studiul histochimic de faţă arată alterări ale structurii celulare şi a 

ultrastructurii din branhii, muşchi, ficat, rinichi şi gonade ale cleanului, atât la poluarea cu 

metale grele, cât mai ales cu hidrocarburi petroliere, îndeosebi aval de sursele de poluare de 

pe Tur şi Barcău. 
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SECURITATEA ALIMENTARĂ PRIVIND CONSUMUL DE PEŞTE 

DIN RÂURILE TUR ŞI BARCĂU 
  Analiza nivelului maxim de contaminanţi. Se realizează în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1881/2006. Dar acest regulament ne oferă puţine date 

referitoare la poluarea peştilor cu metale grele şi/sau produse petroliere (cota maximă 

admisibilă): Pb – 0,5 mg/kg s. umedă; Cd – 0,1 mg/kg s. umedă; Cu – 3,0 mg/kg s. umedă; 

Zn – 50,0 mg/kg s. umedă). Pentru cele mai multe cazuri se face doar menţiunea că sunt 

necesare analize ulterioare privind proporţiile relative ale acestor contaminanţi în produsele 

alimentare. 

 - Analiza contaminării peştelui preconizat pentru consum, capturat din Tur, aval de 

afluenţa p. Turţ, evidenţiază depăşirea cotei maxime la Pb şi Zn, după cum urmează: în 

muşchi (carne) la Pb – 59,5 g/kg s. us. şi Zn – 184,9 g/kg s. us.; în rinichi la Zn – 890,4 g/kg 

s.us.; în ficat la Pb – 87,1 g/kg s. us. şi Zn – 261,7 g/kg s. us.; în gonade la Pb – 74,1 g/kg s. 

us. Aceste date arată că peştele capturat din Tur av. afluenţa p. Turţ, pe cel puţin 2 km în 

aval, trebuie exclus de la consum, fiind contaminat cu metale grele, aspect neluat în seamă 

de pescari. 

 - Deoarece majoritatea hidrocarburilor aromatice policiclice (HAP) sunt cancerigene, 

genotoxice (Regulamentul (CE) nr. 1881/2006); nivelul maxim pentru anumiţi contaminanţi 

este intenţionat mult mai coborât. La peştii capturaţi din Barcău, aval de zona poluată cu 

produse petroliere (Suplac – Marghita), considerăm că nivelele maxime sunt mult depăşite 

atât la benzen (în muşchi – 0,0281 g/g; în ficat – 0,0146 g/g; în gonade – 0,0172 g/g), cât 

mai ales la fenoli (în muşchi – 0,3956 g/g; în branhii – 0,2992; în gonade – 0,0066 g/g).  

 În concluzie, peştele din Barcău este exclus de la consum (amonte Suplac) şi pentru 

acumularea unor cantităţi mari de benzen şi fenoli în musculatura şi organele interne ale 

peştelui care provoacă un risc cancerigen crescut. 

 

MĂSURI DE RESTAURARE ECOLOGICĂ A VĂILOR RÂURILOR 

TUR ŞI BARCĂU 
 Studiul de faţă a ajuns la concluzia că ambele râuri sunt poluate în cursurile lor 

mijlocii şi inferioare, dar mai ales Barcăul, impunându-se măsuri de restaurare ecologică, cel 

puţin în următorii 10 ani. Cele mai importante măsuri ar trebui să constituie proiecte de 

reconstrucţie ecologică finanţate, în principal, din fonduri europene, pentru care există linii 

de finanţare disponibile în perioada următoare. Desigur, pentru fiecare proiect de 

reconstrucţie ecologică este necesar să se realizeze, în prealabil, un studiu tehnic-financiar 
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complex, bazat pe analize de necesitate şi oportunitate, de prefezabilitate şi fezabilitate, 

precum şi tehnico-economice, de evaluare şi eficienţă a investiţiei, în care sens am expertiză 

datorită susţinerii unui doctorat în domeniul finanţelor. 

 La acestea, se adaugă şi alte măsuri de management hidrologic şi ecologic pe cele 

două râuri privind calitatea apei, îmbunătăţirea calităţii structurii ihtiofaunei şi a calităţii 

peştelui pentru consumul alimentar. 

 Având în vedere specificul presiunii antropice pe cele două râuri, propunem în 

continuare măsuri adecvate de management care să le readucă la o stare cât mai apropiată de 

cea naturală. Aceste măsuri trebuie desfăşurate pe trei paliere: a) apă şi nămol; b) ihtiofaună; 

c) siguranţa alimentară a consumului de peşte. 

 

CONCLUZII PRIVIND EFECTELE IMPACTULUI ANTROPIC 

ASUPRA CALITĂŢII APEI, NĂMOLULUI, IHTIOFAUNEI ŞI 

PEŞTELUI CA PRODUS ALIMENTAR PE RÂURILE TUR ŞI BARCĂU 
 Studiul complex prezentat de această teză de doctorat a impus sistematizarea 

concluziilor pe mai multe domenii. 

 1. Consideraţii generale 

1. Lucrarea este un studiu ştiinţific multidisciplinar: hidrobiologic, ihtiologic, piscicol, 

ecotoxicologic, de economia şi protecţia mediului. 

2. Alegerea celor două râuri a avut în vedere poluarea severă a acestora cu poluanţi 

periculoşi: metale grele pe Tur şi produse petroliere pe Barcău. 

3. Studiul de faţă a avut ca finalitate ameliorarea calităţii apei celor două râuri şi a fondului 

piscicol al acestora. 

4. Realizarea acestei cercetări ştiinţifice a avut la bază atât o amplă documentare 

bibliografică şi legislativă (circa 300 de titluri) cât şi un ambiţios plan de cercetare, care 

au permis abordarea temei pe multiple planuri, beneficiind de metode şi tehnici moderne 

şi adecvate de cercetare. 

 2. Calitatea apei şi nămolului râurilor 

1. Cercetarea bazinelor hidrografice a celor două râuri a relevat faptul că principalele surse 

de poluare a celor două râuri sunt: 

a) ape menajere din localităţi (mai ales din oraşele Negreşti Oaş pe Tur şi Marghita pe 

Barcău); 

b) poluanţii industriali deversaţi în râuri: metale grele pe Tur (deversate de p. Turţ) şi 

produse petroliere pe Barcău (exploatarea şi rafinarea ţiţeiului în zona Suplac – Abrămuţ); 

c) poluanţi agricoli: fertilizanţi şi pesticide. 
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2. Studiul de faţă a pus accentul mai ales pe studiul efectelor poluanţilor industriali. 

3. În urma analizei calităţii apei şi nămolului, a indicelui de poluare a reieşit că apele 

Turului sunt moderat poluate cu metale grele, pe când apele Barcăului sunt sever poluate 

cu produse petroliere, afectând aproape letal viaţa acvatică a acestora. 

4. Poluarea cu produse petroliere a Barcăului este mai severă decât poluarea cu metale grele 

a Turului, aspect confirmat şi de gradul de alterare a ecosistemelor de pe cele două râuri. 

5. Datele comparative arată că încărcătura cu poluanţi (metale grele pe Tur; produse 

petroliere pe Barcău) este de mai multe ori mai mare în nămol decât în apă. 

6. Pe ambele râuri, în cursul mijlociu, apar baraje care blochează circulaţia peştilor pe râu: 

digul barajului lacului de la Călineşti Oaş pe Tur şi digul „chimic”, concentraţia de 

produse petroliere, aval de Suplac pe Barcău. 

 3. Calitatea ihtiofaunei râurilor 

1. Ihtiofauna Turului are o structură calitativă satisfăcătoare, însumând 39 specii, iar pe 

secţiuni numărul lor creşte în aval de la 4 la 28, pe când Barcăul are o structură calitativă 

mai modestă, exprimând suferinţa provocată de impactul antropic, cu secţiuni sărace în 

specii de peşti, dominate de peştii alohtoni. 

2. Din ambele râuri au dispărut, în ultimii 50-60 de ani, mai multe specii de peşti autohtoni 

valoroase (7 din Tur şi 5 din Barcău), precum Thymallus thymallus, Misgurnus fossilis 

sau Zingel zingel din Tur sau Leuciscus leuciscus, Tinca tinca şi Carassius carassius din 

Barcău. 

3. În ambele râuri, au pătruns specii străine invazive, ca şi Carassius auratus, 

Pseudorasbora parva, scoţând din competiţie specii autohtone valoroase, înrăutăţind 

structura calitativă a ihtiofaunei acestor râuri. 

4. Pe ambele râuri, numeroase specii sunt ameninţate cu dispariţia (10 specii pe Tur, 6 

specii pe Barcău), ca şi Carassius carassius pe Tur şi Misgurnus fossilis pe Barcău. 

5. Fondul piscicol al celor două râuri cuprinde 3-4 endemisme valoroase, majoritatea 

dunărene, precum Rutilus rutilus, Gobio gobio, G, albipinnatus. 

6. Structura cantitativă a ihtiofaunei, ceva mai bună pe Tur, este caracterizată prin biomasa 

piscicolă modestă, număr mic de specii cu valoare economică, procent modest de specii 

ajunse la maturitate, care pot asigura reproducerea, resurse piscicole exploatabile de mică 

importanţă. 

7. Indicele de diversitate (Hn şi Hm) este, pe ambele râuri, mai crescut în amonte, unde apa 

este curată şi mai scăzut în aval, unde semnalizează existenţa unor dezechilibre ale 

ecosistemelor acvatice, mai extinse pe Barcău. 
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8. Fondul piscicol şi producţia piscicolă sunt mai valoroase pe Tur decât pe Barcău, datorită 

numărului mai mare de specii şi de exemplare mature, precum şi a abundenţei alevinilor 

(1 km secţiune de râu oferă o biomasă piscicolă de 422 kg pe Tur şi numai 137 kg pe 

Barcău). 

9. Potrivit metodei celor mai mici pătrate şi a modelului matematic promovat de 

previzionare a fondului piscicol pe următorii 10 ani, stocul piscicol din Tur nu va creşte 

semnificativ prin măsuri de reconstrucţie ecologică, ci doar pe seama menţinerii 

populaţiilor piscicole prin repopulări şi combaterea braconajului. Pe Barcău, fondul 

piscicol poate creşte în perioada 2012-2022 cu circa 18 %, mai ales prin promovarea 

unor proiecte de reconstrucţie ecologică care să îmbunătăţească calitatea apei. 

 4. Bioacumularea de poluanţi şi securitatea alimentară 

1. Spectrometria gama relevă faptul că radioactivitatea apei se află între limite normale pe 

cele două râuri. 

2. Impactul antropic exercitat de apele de mină asupra peştilor capturaţi din Tur, aval de 

afluenţa p. Turţ, se manifestă prin: a) acumularea metalelor grele în corpul cleanului se 

face în următoarea ordine: Zn  Fe  Pb  Ba  Sr  Cu  Cd; b) intoxicarea cu metale 

grele este cea mai mare în ficat pentru Fe şi Cu, în rinichi la Zn şi Cd, în branhii la Sr şi 

Ba, şi în gonade la Pb; c) bioacumularea de metale grele creşte aval de deversarea apelor 

de mină, cu mici excepţii, în toate organele interne şi la toate elementele investigate: Fe – 

între 22 % (gonade) şi 113 % (ficat); Zn – între 5 % (muşchi) şi 56 % (ficat); Pb – între 

77 % (ficat) şi 91 % (branhii); Cu – între 39 % (gonade) şi 58 % (ficat); Sr – între 26 % 

(ficat) şi 87 % (gonade); Ba – 31 % în branhii. 

3. În ce priveşte acumularea de fracţii de hidrocarburi toxice în organele interne ale 

cleanului aval de zona de extragere şi prelucrare a ţiţeiului, Suplac – Marghita, se 

constată: a) concentraţia benzenului şi fenolilor creşte în aval de zeci sau chiar sute de 

ori; b) fenolii se acumulează în peşte mult mai mult decât benzenul (de mai multe zeci de 

ori); c) bioacumularea benzenului se realizează, în ordinea crescătoare: muşchi  gonade 

 ficat  branhii iar a fenolului: muşchi  branhii  gonade  ficat. 

4. Analiza histopatologică şi electronomicroscopică şi expresia PCNA arată alterări ale 

structurii celulare şi a ultrastructurii cleanului  - din branhii, musculatură, ficat, rinichi şi 

gonade – atât la poluarea cu metale grele, cât mai ales cu hidrocarburi petroliere, 

îndeosebi în aval de sursa de poluare de pe Tur şi Barcău. 

5. Alterările structurale şi ultrastructurale ale organelor analizate de la clean (Leuciscus 

cephalus) expus la benzen şi fenoli au fost mai drastice decât a celor expuse la metale 

grele. 
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6. Aspectele structurale, ultrastructurale şi imunohistochimice ale ţesuturilor de clean 

(Leuciscus cephalus) pot fi considerate markeri pentru poluarea cu metale grele, 

respectiv cu benzen şi fenoli la peşti. 

7. Există o relaţie directă, dar nu viguroasă între înrăutăţirea calităţii apei, reducerea 

producţiei piscicole pe Tur şi Barcău, precum şi acumularea de poluanţi în corpul 

peştilor. 

8. Compararea indicatorilor de calitate ai celor două râuri relevă: a) un regim al oxigenului 

dizolvat în apă mai bun în Tur; b) indicatorii consumului de oxigen (CCO-Cr şi CBO5 

mai mari în Barcău); c) N-total şi parţial P-total mai crescuţi în Barcău; d) numărul de 

specii şi producţia piscicolă mai mare în Tur; e) poluarea specifică pe seama benzenului 

şi fenolilor în Barcău, faţă de cea a metalelor grele în Tur, este mai rapidă şi mai severă, 

provocând acumulări mai mari în corpul peştilor. 

9. Conform Regulamentului (CE) nr. 188/2006, peştii capturaţi din cele două râuri, aval de 

sursa de poluare (metale grele) de deversare de apă de mină de p. Turţ în Tur, respectiv 

produse petroliere aval de Suplac prezente în Barcău, trebuie excluşi de la consum 

deoarece depăşesc cota maximă la contaminanţii specifici), iar cei de pe Barcău au în 

plus şi miros de petrol. 

 5. Restaurarea şi reconstrucţia ecologică 

1. Îmbunătăţirea calităţii apei şi fondului piscicol pe cele două râuri presupune adoptarea 

unor măsuri specifice de restaurare ecologică (limitarea exploatării resurselor naturale a 

zonei, repopulări, prevenirea poluărilor accidentale etc.) şi a unor proiecte de 

reconstrucţie ecologică (sisteme de reînmlăştinire, acumulări colaterale de apă, ferme 

piscicole, staţii de epurare şi reţele de canalizare etc.). 

2. Reconstrucţia ecologică este posibilă numai prin elaborarea şi implementarea unor 

proiecte de reconstrucţie ecologică, finanţate din fondurile structurale europene. 

3. Pentru ameliorarea calitaţii apei şi resurselor naturale ale celor două râuri s-au propus 

mai multe amendamente cu privire la reducerea impactului antropic. 

 6. Administrarea şi gospodărirea eficientă a resurselor naturale ale celor două 

râuri 

1. Este necesară înfiinţarea unei unităţi administrativ-ecologice şi economice care să asigure 

managementul eco-ecologic integrat al bazinetelor hidrografice ale celor două râuri pe 

principiul dezvoltării sustenabile. 

2. Menţinerea fondului piscicol pe aceste râuri necesită măsuri referitoare la repopulare, 

organizarea pe baze ecologice a pescuitului sportiv, combaterea braconajului şi 

prelungirea perioadelor de prohibiţie. 
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3. În vederea creşterii producţiei piscicole şi a consumului de peşte în zonă trebuie să fie 

înfiinţate ferme piscicole în regim intensiv şi cu specii valoroase în secţiunile de râuri cu 

apă nealterată. 

 7. Aspecte legislative 

1. Având în vedere deficienţele privind cercetarea poluanţilor periculoşi este necesar să se 

stabilească cote maxime admise unitare la nivelul UE, în funcţie de care să fie instituite 

măsurile necesare din domeniul reproducţiei piscicole şi asigurării securităţii alimentare 

la produsele piscicole. 

2. Trebuie să se stabilească o metodologie oficială privind evaluarea fondului piscicol şi a 

cotei anuale de capturi. 

3. Adoptarea la nivel naţional al unui sistem de biomarkeri, care să permită stabilirea rapidă 

şi puţin costisitoare a calităţii apei. 

4. Nu există o legislaţie care să sprijine agenţii economici şi populaţia în privinţa garantării 

şi cofinanţării proiectelor de protecţia mediului. 

5. Nu s-au adoptat prevederi legislative, care să asigure aplicarea fermă a legilor din 

domeniu, inclusiv a principiului „poluatorul plăteşte” pagubele produse mediului. 
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