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Raportul care a detaliat aspecte referitoare la dinamica habitatelor umede, a prezentat
detalii asupra mărimii şi a perioadei acvatice a acestor habitate. A stabilit că, şanţurile de
drenaj au perioada acvatică cea mai lungă, iar habitatele numite « bălţi » (cu origine
necunoscută) ai periada acvatică cea mai scurtă. Raportul din 2009 a stabilit că acest
ultim tip de habitat tinde să sece din ce în ce mai repede pe parcursul a patru ani, pe când,
şanţurile de drenaj tind să menţină (chiar să crească – tendinţa nefiind statistic
semnificativă) periada acvatică constantă, pe parcursul anilor. Studiile din 2010 au arătat
că trebuie considerate variatiile anuale de precipitaţie pentru stabilirea tendinţelor în ceea
ce priveste perioada acvatică a bălţilor. Chiar dacă pot exista interacţii între diferiţi factori
(de exemplu regimul de păşunat, precipitaţie etc.) acestea sunt complexe şi este necesar
mult timp ca importanţa relativă a fiecăreia să devina clară.
Corelaţia pozitivă între perioada acvatică (măsurată în săptămâni) şi prezenţa
larvelor de odonate în habitat s-a înregistrat şi în anul 2010. Cele mai bogate habitate în
specii sunt şanţurile de drenaj. Figura 1 reprezintă distribuţia unor grupe de nevertebrate
în trei şanţuri de drenaj din partea de sud a Rezervaţiei Breite. Grupele identificate au
fost : Annelida (Hirudinea), Gastropoda (Lymnea), Bivalvia (Pisidium), şi grupele de

insecte : Odonata, Hemiptera (Geridae, Nepidae, Notonectidae), Coleoptera (Ditiscidae:
Hydroporus, Ilybius, Hydrophylidae: Anacaena), Trichoptera (Limnephilidae), Diptera
(Chironomidae).
Anul 2010 a fost bogat în precipitaţie. Putem spune chiar că nu ne putem imagina
o situaţie mai bună decât acest an, în conşiţiile hidrologice date. Ne-am aşteptat ca rata de
metamorfozare a insectelor acvatice să fie mare. Am constatat că nu a fost cazul.
Metamorfozarea s-a întâmplat în doar câteva habitate din sudul Platoului, toate şanţuri de
drenaj. Credem că existenţa insectelor acvatice pe platou este în mare parte determinată
de imigrare şi nu de natalitatea populaţiei locale.
S-a observat o scădere a abundenţei speciei Hirudo medicinalis, până la aparenta
extincţie în anul 2010. Acesta poate fi cauzat de sistatul păşunatului.
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Figura 1 – Distribuţia principalelor grupe de nevertebrate identificate în şanţurile de drenaj din
partea de sud a Rezervaţiei în Iunie, 2009

CONCLUZII
Habitatele acvatice cu perioada acvatică lungă din Rezervaţia Breite sunt potenţial bogate
în specii de insecte, însă aparent persistenţa acestora nu este asigurată de natalitatea în
această arie ci de imigranţi (Platoul Breite este deci un sistem de pierdere – sink). Zona
prezează pentru studii de dinamica spaţială a populaţiilor, prin existenţa unor coleoptere

care sunt relativ comune în habitate acvatice şi colonizează repede acestea, după
reumplerea lor.

