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Generalităţi
Didymosphenia geminata (Lyngbye) M. Schmidt 

1899, face parte din încrengătura Bacillariophyta, 
clasa Bacillariophyceae. A mai fost descrisă şi sub de-
numirile: Echinella geminata Lyngbye 1819, Gom-
phonema geminatum (Lyngbye) Agardh 1824. Genul 
conţine încă 3 specii: D. clavaherculis (Ehrenb.) Met-
zeltin & Lange-Bert. 1995, D. curvata (Skvortzov 
& D.I.Meyer) Metzeltin & Lange-Bert. 1995 şi D. 
pumila Metzeltin & Lange-Bert. 1995. Din România 
a fost semnalată numai specia D. geminata.

Are celule heteropolare, fixate de substrat cu aju-
torul unui picioruş gelatinos. Valvele, de forma unor 
mumii egiptene, au polii capitaţi, polul bazal fiind 
mai îngust decât cel apical. Rafa dreaptă se termină în 
nodulii polari sub formă de cârlig. Suprafaţa valvelor 
este ornată de striuri radiale grosier punctate şi in-
tersectate de striuri paralele cu marginea valvelor. Pe 
partea ventrală a ariei centrale se află unul sau mai 
multe puncte izolate.1 D. geminata are una dintre 
cele mai mari dimensiuni între diatomee, lungimea 
situându-se între 60–140 μ, lăţimea între 25–43 μ.2 

Pedunculii multiramificaţi, secretaţi pe partea 
bazală, sunt formaţi din mucopolizaharide, având di-
mensiuni de 2–5 cm.3 Cu ajutorul lor se fixează pe 
orice tip de substrat submersibil,4 formând colonii de 
culoare maronie. Aceste colonii pot acoperi substratul 
chiar şi în proporţie de 100%, grosimea putând depăşi 
20 cm.5 Aspectul coloniilor a fost comparat cu hâr-
tia igienică umedă, vată de sticlă, blană de oaie, cârpă 
umedă,6 dând un aspect de apă uzată netratată.7 Deşi 
pare a fi mucilaginos, la pipăit este aspru şi rezistent la 
rupere, asemănător cu vata umedă. 

Distribuţie
Prima dată a fost descrisă pe Faroe Island, Scoţia de 

Nord.8 O descriere taxonomică anterioară9 aminteşte 

despre existenţa speciei în Norvegia, Scoţia, Irlanda, 
Suedia, Finlanda, Franţa, Elveţia şi Canada, având o 
distribuţie borealo-alpină din Eurasia şi America de 
Nord, populând ape reci, oligotrofe.10

Începând din anii 1980, a început să-şi extindă 
arealul, atât în Europa, cât şi în America de Nord, 
apărând în locuri de unde prezenţa ei nu a mai fost 
semnalată înainte.11 Mai mult, a apărut şi în Noua 
Zeelandă, pe Insula de Sud, unde nu este autohtonă, 
iar părerile despre momentul apariţiei speciei sunt 
împărţite. Hayes12 afirmă că râurile Mararora şi 
Waiau au fost infestate în 2002, dar conform unor 
surse credibile colonii vizibile au apărut în Mara-
rora încă din 2001.13 După Kilroy14 în Waiau prima 
apariţie s-a observat la data de 15. 10. 2004, când 
substratul era acoperit pe o distanţă de 40 m lungime 
şi într-o grosime de 3 cm. În următoarele 18 luni a 
pătruns în alte 12 râuri, pe alocuri formând colonii 
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Figura 1 D. geminata, ultrastructura şi pedunculii folosiţi în 
fixare

1 IONESCu, Al. – PétERFI, L. Şt. 1981.
2 KRAMMER, K. – LANGE-BERtALOt, H. 1986. 
3 MOMEu, L. 2005.
4 MOMEu, L. 2005; SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
5 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
6 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007
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9 CLEVE, P. t. 1894–1896, in: KILROY, C. 2004. 
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11 KILROY, C. 2004. 
12 HAYES, J. W. 2007.
13 PARLIAMENtARY LIBRARY, 2006.
14 KILROY, C. 2004.
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groase şi întinse.15 În mai 2007 au fost afectate în jur 
de 50 râuri şi 4 lacuri şi pentru a preveni introdu-
cerea acestei alge de către om în ape încă neinfestate, 
accesul în unele râuri a fost interzis16. În urma anali-
zelor efectuate, prezenţa ei nu a fost semnalată de pe 
Insula de Nord până la sfârşitul anului 2006.17

Şi în America de Nord a început să dobândească 
un caracter invaziv. De exemplu din anii 1980 D. 
geminata a apărut în 2/3 din râurile din Vancouver. 
În râul Matapedia, quebec apare în 2006, ca până la 
sfârşitul verii să acopere în mare parte substratul pe o 
lungime de 35 km. În afara acestuia a apărut şi în alte 
8 râuri importante din punct de vedere piscicol.18

În SuA peste 300 de râuri au fost atacate de D. 
geminata.19 De exemplu în râul East-Boulder, Mon-
tana acoperirea substratului în unele locuri a atins 
100%, crescând de la numai 10% într-un singur 
an.20 În pârâul Rapid Creek, Dakota de Sud, 80% 
din albie s-a acoperit cu un strat gros de 10 cm de 
D. geminata.21 

În europa 
Pentru Europa, primele manifestări ale procesu-

lui invaziv au loc în Insulele Britanice.22 Formarea de 
colonii a fost observată de 150 de ani în Marea Brita-
nie,23 dar pe vremea aceea era considerat un fenomen 
normal.24 Antoine şi Benson-Evans25 menţionează că 
în unele râuri din Insulele Britanice D. geminata s-a 
dezvoltat masiv în august 1981. Se semnalează pe lângă 
acest lucru şi schimbarea tipului de habitat nativ.26 În 
1999 colonii vizibile au apărut şi într-un lac din Ir-
landa, unde existenţa ei nu a mai fost observată până 
atunci.27

În râul Dunajec, Polonia a fost găsită în număr 
mic în 1960,28 iar până în 1980 datorită eutrofizării 
râului a şi dispărut.29 În 1994 specia a apărut iarăşi, 

în zonele cu curs moderat, acoperând substratul în 
proporţie de 20%.30 Prezenţa ei a fost semnalată şi în 
râuri mezotrofe, cu curs regulat (Râul San din Polo-
nia), dar şi în cele cu caracter eutrof.31

În Norvegia formează colonii de 100 de ani,32 în 
Serbia a fost identificată în apele eutrofe ale râului 
tisa unde concentraţia metalelor era ridicată, iar 
temperatura apei timp de 3 luni a fost de 20 °C.33 
E prezentă în turcia,34 în unele luni devenind foarte 
abundentă,35 în râurile din Rusia,36 din 2001 a în-
ceput să se răspândească şi în ukraina.37 În ungaria a 
fost descoperită în 1980, având un caracter invaziv.38 
Apare în epilitonul râului Enns,39 iar în 2002 Szabó 
şi colab. l-au identificat de asemenea în râul tisa.40 

Figura 2 Distribuţia globală a diatomeei Didymosphenia 
geminata.41

În România prima dată a fost semnalată în râul 
Prut,42 apoi în râul Bistriţa şi lacul de acumulare 
de la Bicaz,43 urmate de râul Sălăuţa, un afluent al 
Someşului Mare în 1998,44 Someşul Cald în 200145 
şi Someşul Mare46, dar fără a avea un comporta-
ment invaziv. Conform datelor recente D. geminata 
a apărut brusc în jurul anului 2000 şi s-a dezvol-

15 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007. 
16 BIOSECuRItY ALERt 2007. 
17 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007. 
18 WHORISKEY, F. 2007. 
19 PARLIAMENtARY LIBRARY 2006. 
20 BEESON, D. R. – MItCHuM, K. 2004. 
21 LARSON, A. M. 2007. 
22 ANtOINE, S. E. – BENSON-EVANS, K. 1983, in: 
MOMEu, L. 2005.
23 WHIttON, B. A. – CRISP, D. t. 1984, in: SPAuLDING, 
S. – ELWELL, L. 2007.
24 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
25 ANtOINE, S. E. – BENSON-EVANS, K. 1983, in: 
MOMEu, L. 2005.
26 MOMEu, L. 2005.
27 WEZEL, R. van 1998, in: KILROY, C. 2004.
28 SIEMINSKA, J. 1964, in: KAWECKA, B. – SANECKI, J. 
2003. 
29 KAWECKA, B. – SANECKI, J. 2003.
30 SANECKI, J. – DuMNICKA, E. – StARMACH, J. 1998, 

in: KAWECKA, B. – SANECKI, J. 2003. 
31 KAWECKA, B. – SANECKI, J. 2003. 
32 VELASquES-MANOFF, M. 2007.
33 SuBAKOV-SIMIE, G. – CVIJAN, M. 2004, in: SPA-
uLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
34 ŞAHIN, B. 2003. 
35 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
36 KOMMuLAYNEN, S. F. 1996 in KAWECKA, B. – 
SANECKI, J. 2003.
37 SCEZESNY, B., in: KAWECKA, B. – SANECKI, J. 2003.
38 ÁCS, é. 2004, in: KILROY, C. 2004. 
39 ÁCS é. – SZABó K. – KISS KEVE t. – HINDÁK F. 2003.
40 SZABó K. – KISS K. t. – tABA G. – ÁCS é. 2005.
41 SPAuLDING, S., in: SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
42 SALARI, V. M. 1963, in: MOMEu, L. 2005. 
43 CăRăuŞ, I. 1973, 1983, in: MOMEu, L. 2005. 
44 CREţu, A 1999, in: MOMEu, L. 2005. 
45 BAttES, K. et alii.. 2001. 
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tat în populaţii abundente în mai multe râuri din 
transilvania: Someşul Rece, Someşul Cald, Someşul 
Mic, Crişul Repede, Valea Drăganului, Arieş, Mureş, 
Olt. În cazul unor râuri comportamentul invaziv 
este o certitudine, existând date referitoare la struc-
tura comunităţilor algale, anterioare apariţiei acestui 
fenomen.47 După Gudasz în transilvania apare atât 
în apele de munte, cât şi în cele de şes.48

Despre existenţa speciei D. geminata în apele 
din judeţul Covasna încă nu au apărut date în lite-
ratura de specialitate. Datele prezentate în această 
lucrare provin din observaţii proprii, efectuate de 
către Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Siste-
mului de Gospodărire a Apelor Covasna, Sf. Gheor-
ghe, aparţinând Administraţiei Naţionale „Apele 
Române”. Prima apariţie a fost observată în ianu-
arie 2004, în râul Olt şi Râul Negru. În decursul 
anilor 2004–2007 prezenţa ei a fost detectată în 
mai multe secţiuni, în probele de fitoplancton şi 
microfitobentos, fără a fi observate colonii vizibile, 
cu o singură excepţie, în noiembrie 2006, în pârâul 
Cormoş, amonte de localitatea Filia. Aceste colonii 
au dispărut până în februarie 2007, specia apărând 
numai în probe de fitoplancton.

Punctele de control şi distribuţia speciei sunt 
prezentate în tabelul anexat.

efectele invaziei
Invazia acestei alge produce modificări profunde 

în structura biocenozelor acvatice. Efectele pot fi foar-
te variate, dintre care:

- în British Columbia – au dispărut din fauna de 
macronevertebrate bentale speciile care formau cea 
mai valoroasă sursă de hrană pentru peşti, rămânând 
numai chironomidele49 

- în québec a redus diversitatea algelor. S-a ob-
servat o mai mare abundenţă a organismelor macro-
zoobentale, dar acestea au fost caracterizate prin di-
mensiuni mai mici, decât în zonele neafectate, fauna 
fiind alcătuită preponderent din chironomide şi oli-
gochaete, în timp ce a scăzut abundenţa ephemerop-
terelor, trichopterelor50

- a scăzut diversitatea faunei macrozoobentale 
în White River (SuA), ceea ce a condus la declinul 
populaţiei de somon51 

- în râurile californiene, care prezintă semne 
vizibile ale invaziei, chironomidele domină fauna 

macronevertebratelor în proporţie de 50–70%, iar 
numărul EPt se situează sub 25%52

- într-unul dintre râurile din Montana (SuA) au 
dispărut majoritatea speciilor caracteristice apelor de 
calitate superioară, care reprezintă a sursă valoroasă 
de hrană pentru ichtiofaună, pe când abundenţa dip-
terelor a suferit o creştere semnificativă. S-a observat 
şi o schimbare în structura perifitonului: pe lângă D. 
geminata s-au răspândit şi alte diatomee rezultând o 
creştere cu până la 10% a  concentraţiei clorofilei53 

- scade concentraţia oxigenului dizolvat, ceea ce 
atrage după sine scăderea abundenţei ephemerop-
terelor, plecopterelor şi trichopterelor. Alături de 
aceasta, invadând locurile pentru depunerea pontei 
de către peşti, contribuie la diminuarea populaţiilor 
de peşti54 

- dacă nu formează colonii dense, pedunculii 
constituie substrat pentu fixarea altor specii algale55 

- analizând conţinutul stomacal a reieşit că larvele 
de ephemeroptere, plecoptere, trichoptere şi chiro-
nomide s-au hrănit cu celulele didymospheniei, dar 
mărimea acestora era în concordanţă cu dimensiu-
nea larvelor, deci larvele mici erau incapabile în a le 
consuma 56

- pedunculii mucilaginoşi fiind extrem de rezis tenţi 
la descompunerea de către bacterii şi fungi şi nefi ind 
consumaţi de către nici un animal, pot fi observaţi în 
albie şi cu două luni după moartea celulei57, dar con-
form datelor furnizate de către Velasquez-Manoff58 au 
fost găsiţi chiar şi peste un an, albit şi uscat.

În afara exemplelor de mai sus, sunt menţionate 
şi efecte negative asupra peisajului, folosirii surselor 
de apă, agrement, pescuit, toate având şi consecinţe 
economice negative. Efecte directe asupra sănătăţii 
umane nu au fost observate, deşi înotătorii au prezen-
tat iritaţii la ochi.59

cauzele apariţiei comportamentului invaziv şi 
căile de răspândire

Există mai multe ipoteze în legătură cu cauzele 
apariţiei comportamentului invaziv al speciei D. 
geminata, neexistând însă dovezi clare. Folosind 
datele din literatură, după Momeu60 acestea ar fi:

- schimbările climatice globale ar putea determi-
na comportamentul invaziv 

- rezistenţa mai mare a acestei alge la cantitatea 
ridicată de radiaţii uV din verile toride ar putea fa-

47 MOMEu, L. 2005. 
48 GuDASZ, C. in: KILROY, C. 2004.
49 StOERMER, E., in: CAMPBELL, M. L. 2005.
50 quéBEC 2007. 
51 SHELBY, E. 2006.
52 ROSt, A. – DAVIS, C. – FRItSEN, C. 2006.
53 BEESON, D. R. – MItCHuM, K. 2004.

54 SHELBY, E. 2006, in: GREtZ, M. R. 2006.
55 GREtZ, M. R. 2006.
56 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
57 SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 2007.
58 VELASquEZ-MANOFF, M. 2007.
59 KILROY, C. 2004.
60 MOMEu, L. 2005.
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voriza acest proces, din cel puţin două motive: în 
primul rând deoarece ar putea determina reducerea 
numărului de specii de diatomee de dimensiuni mai 
mici, decât D. geminata, în al doilea rând ar putea 
determina reducerea numărului de nevertebrate a 
căror bază trofică sunt diatomeele

- abilitatea speciei D. geminata de a metaboliza 
fosforul organic, datorită unor fosfataze, pe care le 
are această specie (fotoorganotrofie) constituie o altă 
ipoteză

- plasticitatea ecologică mare a acestei specii, în 
contrast cu ceea ce se cunoştea până în momentul 
apariţiei fenomenului invaziv

- modificări ai parametrilor fizico-chimici ai ape-
lor determinate de schimbările climatice globale din 
ultima vreme ar fi cauza modificării habitatului şi ex-
tinderii arealului acestei alge

Având în vedere ipotezele formulate, cei mai 
mulţi autori susţin apariţia unor ecotipuri adaptate 
la modificarea factorilor ecologici sau a unor vari-
ante genetice (mutante) şi a mai multor morfotipuri 
diferenţiate geografic, aşa cum a fost demonstrat 
pentru Insulele Britanice61.

Majoritatea studiilor arată că omul este principa-
lul vector în răspândirea speciei, prin ambarcaţiuni, 

utilaje de pescuit, îmbrăcăminte, încălţăminte etc. Pe 
lângă om pot contribui animalele şi vântul.

prevenirea răspândirii
În Noua Zeelandă au fost concepute şi apli-

cate câteva reguli, care ar putea diminua sau stopa 
răspândirea acestei specii,62 şi care constă în:

- verificarea echipamentelor şi obiectelor folosite 
în apă, pentru îndepărtarea posibilelor părţi de colo-
nii de D. geminata

- dezinfectarea ustensilelor, obiectelor folosite 
cu ajutorul apei fierbinte de cel puţin 60 °C sau a 
soluţiei de sare de bucătărie de 5% sau cu alte soluţii 
dezinfectante

- uscarea totală a ustensilelor, de cel puţin 48 ore 
înainte de refolosire, având în vedere că celulele se 
menţin în viaţă în stare umedă, în locuri răcoroase şi 
întunecate chiar şi timp de 40 de zile63 

concluzie
Având în vedere toate efectele negative şi peri-

colele, care apar datorită invaziei speciei, merită o 
atenţie mai mare atât din partea autorităţilor, cât şi 
din partea populaţiei.

61 MOMEu, L. 2005.
62 Vezi http://www.biosecurity.govt.nz/pest-and-disease-
response/pests-and-diseases-watchlist/didymo-cleaning-

methods; quebec, 2007.
63 KILROY, C. 2005, in: SPAuLDING, S. – ELWELL, L. 
2007.
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A Didymosphenia geminata, egy a felszíni vizek ökoszisztémáját 
veszélyeztető invazív kovamoszat

(Kivonat) 
Az északi félteke hideg, oligotróf vizeiben őshonos kovamoszat, a Didymosphenia geminata az 1980-as 

évektől kezdte kiterjeszteni areálját, invazívvá válva. Jelen tanulmányban összefoglaljuk globális elterjedését, 
ismertetve a romániai helyzetet is. Kovászna megye felszíni vizeiben 2004-től van jelen, de tömegesen csak 
egy alkalommal, 2006. novemberében fordult elő, egyetlen mintavételi ponton. Ismertetjük ezen invazív 
viselkedés kialakulásának lehetséges okait, és a vízi ökoszisztémákra kifejtett negatív hatása alapján néhány 
módszert ajánlunk, amellyel megakadályozható a még nem fertőzött vizekbe való bevitele. 

Didymosphenia geminata, an Invasive Diatom 
Threatening Freshwater Ecosystems

(Abstract)
Didymosphenia geminata, a diatom native to cold, oligotrophic rivers and lakes in boreal and mountain-

ous regions of the northern hemisphere, started to expand its geographical area, in the 1980’s, building an 
invasive character. The present study summarizes its global distribution, including the situation in Romania. 
An emphasis is placed on the distribution of it in the water courses of Covasna County, where it has been 
present since May, 2004 in several sites, massive blooms being visible only once in November, 2006. The 
possible causes of the apparition of this invasive behaviour are also presented, and due to its negative effect 
on the biocenosis, but not only, several methods are recommended for the prevention of its spreading in so 
far unaffected waters. 

Didymosphenia geminata, o diatomee invazivă care periclitează ecosistemele de ape de suprafaţă
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Cursul de 
apă

Anul, 
luna

Secţiuni

2004 2005 2006 2007

01 02 03 04 06 07 09 10 11 02 03 05 06 07 08 09 03 04 06 08 11 02 03 04 05 06 07

r. Olt Micfalău + - - + - + - 0 - - + - + - - 0 0 - + + + - - + - + -
r. Olt Ilieni 0 - - 0 - 0 - 0 - - + - + - - 0 0 - + + 0 - - + - + -
r. Olt Araci + - - + - 0 - 0 - - + - + - - + + - + + 0 - - + - + -
r. Râul 
Negru tinoasa + - - 0 - 0 - 0 - - + - + - - 0 - - - - - - - - - - -

r. Râul 
Negru Catalina - - - - - - - - - - 0 - + - 0 0 + - + + 0 - + - - + -

r. Râul 
Negru Chichiş 0 - - 0 - 0 - 0 - - 0 - + - 0 0 0 - + + 0 - - 0 - + -

p. Caşin Ruseni 0 - - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - - + -

p. Covasna am. Covasna - 0 - - 0 - 0 - + 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 - - 0 -

p. Covasna Boroşneu 
Mare - 0 - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 - - 0 - - 0 -

p. Cormoş am. Filia - 0 - - 0 - - - - + - 0 - + - 0 0 - 0 + + + - + - + -

p. Cormoş am. cf. p. 
Fieraru - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - -

p. Cormoş tălişoara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + - + -
p. Baraolt Baraolt - + - 0 - - - + - - 0 - - - 0 - 0 - 0 0 0 - - 0 - 0 -

p. Ozunca am. Băţanii 
Mari - - - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0 - 0 -

p. Ozunca am. Ozunca 
Băi - - + - 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

p. Aita am. Aita 
Medie - - - - - - - - - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 - - 0

p. Mărcuşa am. cf. Olt - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - 0 - - 0 -
p. talomir cf. Olt - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 -

p. târlung am. cf. Râul 
Negru - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 - - 0 - + -

p. Vârghiş Vârghiş - + - + - - - + - - + - + - - 0 - - - - - + - + - + -
p. Malnaş am. Malnaş - - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tabel 1 Distribuţia speciei D. geminata în secţiunile de prelevare din judeţul Covasna, anii 2004–2007 
‘+’ - prezenţă, ‘0’ – absenţă, ‘-’ – lipsa prelevării de probe
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