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Utilizarea unui număr din ce în ce mai ridicat de substanţe chimice care, odată ajunse 

în mediul acvatic, pot induce efecte letale sau sub-letale la nivelul biocenozelor acvatice, a 
făcut necesară descoperirea unor instrumente de evaluare a efectului acestor poluanţi asupra 
sistemelor biologice. S-a impus astfel monitorizarea unui număr tot mai ridicat de parametri 
chimici şi biologici, care oferă informaţii utile asupra calităţii apei, dar nu sunt la fel de utili în 
aprecierea efectelor sub-letale asupra comunităţilor acvatice - un posibil răspuns la această 
problemă a apărut în ultimele decenii odată cu apariţia biomarkerilor moleculari. 

Acest proiect pilot, primul de acest gen în România, a urmărit investigarea gradului de 
poluare a râului Mureş prin combinarea metodelor clasice de monitoring chimic şi biologic cu 
metode moderne (biomarkeri moleculari) pentru evaluarea efectelor ecologice ale poluării 
asupra comunităţilor acvatice. În acest sens a fost selectat sectorul inferior al râului Mureş, 
între localităţile Zam şi Pecica (km 586 - 714). 

Întrucât majoritatea poluanţilor tind să se acumuleze în sediment, analizele chimice au 
fost concentrate în special asupra probelor de sediment, relevând concentraţii ridicate ale 
metalelor grele. Dintre metalele analizate, Cd şi Cu au atins valori extrem de ridicate, 
depăşind valorile admise de standardele de calitate canadiene, suedeze şi olandeze, cele mai 
ridicate valori fiind înregistrate în aval de localitatea Zam, ca o consecinţă a activităţilor 
miniere din amonte. Poluanţii organici persistenţi, cum ar fi hidrocarburile poliaromatice 
(PAH) şi compuşii bifenil-policloruraţi (PCB), nu au depăşit limitele admisibile. 

Analizele microbiologice au relevat de asemenea o contaminare ridicată a apei aval de 
localitatea Zam, în special cu streptococi fecali. Comunităţile planctonice şi bentonice 
investigate nu relevă însă efecte pronunţate ale poluării. Fitoplanctonul a fost dominat de 
Bacillariophyceae, urmat de Chlorophyceae şi Cyanobacteria, în total identificându-se 111 
specii; zooplanctonul a cuprins 78 specii în timp ce zoobentosul a fost reprezentat de 9 grupe 
taxonomice. 
 

Deşi analizele chimice şi biologice monitorizate în mod curent indică sectorul 
investigat ca fiind în clasa II de calitate, moderat poluat (beta-mezosaprob), analizele 
biomarkerilor moleculari (hsp70, Cy450, EROD) ca şi rezultatele analizelor histopatologice 
au relevat efecte sub-letale importante asupra ihtiofaunei. În aval de localitatea Zam, ambele 
specii investigate, Leuciscus cephalus şi Chondrostoma nasus, prezentau leziuni accentuate 
ale branhiilor şi ficatului, iar carnea avea un miros neplăcut, făcând imposibil consumul lor. 
 
 



În aceste condiţii, concluzia se impune de la sine: deşi adaptat cerinţelor Directivei 
Cadru Apă (WFD 60/EEC/2000), monitoringul actual al parametrilor chimici şi biologici nu 
poate evidenţia efectele ecologice ale poluării asupra ecosistemelor acvatice; pentru a releva 
efectele sub-letale este necesară includerea unor noi analize, mai sensibile, iar biomarkerii 
moleculari pot reprezenta un instrument util în identificarea acestor efecte. 
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