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Rezumat: Poziţia geografică precum şi caracterele sale morfologice, fizice şi

chimice, au făcut din Marea Neagră o adevărată "ţintă ecologică" ce a fost influenţată
de activităţile umane. Drept urmare, consecinţele poluării şi eutrofizării se simt pe

coloana de apă sau la suprafaţa acesteia, ci şi în zona bentală. în ultimii 20-30 de

ani, în partea nord-vestică a Mării Negre, zona de dezvoltare a fitobentosului s-a

redus la o porţiune îngustă care merge până la maxim 7-10 m adâncime, zona unde

încă mai poate pătrunde suficientă lumină pentru desfăşurarea normală a

fotosintezei.

Lucrarea prezintă observaţiile efectuate pe o perioadă de 4 ani (1996-1999), în ceea

ce priveşte biomasa algelor macrofite de la litoralul nostru. în total au fost efectuate

13 profile situate între Midia (cel mai nordic punct) şi 2 Mai (cel mai sudic), unde s-au

făcut mai multe prelevări pe verticală, la diferite adâncimi, între 1 şi 10m (maxim), iar

de la fiecare adâncime s-au colectat câte 2-3 probe, fiecare de pe o suprafaţă de

100 cm
2

. Probele colectate au fost aduse proaspete în laborator, au fost spălate de

fauna asociată şi uscate în etuvă la 105°C. A fost cântărită greutatea uscată pe

grupe de alge.
Analizând datele obţinute se poate observa că există o diferenţă vizibilă între valorile

biomasei obţinute pentru zona de nord, faţă de zona de sud a litoralului. Acest lucru

se poate explica prin suprafaţa mai redusă de substrat dur pe care se pot dezvolta

algele dar şi prin poluarea mai accentuată a sectorului nordic, faţă de sectorul sudic.

Cele mai frecvente specii găsite în probe aparţin algelor verzi, care domină în marea

majoritate a probelor. Prezenţa algelor verzi, şi în special specii ale genurilor

Enteromorpha şi Cladophora, indică o calitate scăzută a apelor noastre costiere.

Valori mai mari ale biomasei au fost înregistrate la limita adâncimilor de 2-3 m, adică

acolo unde pătrunde suficientă lumină necesară algelor şi unde condiţiile de mediu

sunt mai stabile.

Valorile de biomasă înregistrate în prezent sunt mult reduse faţă de cele publicate
în anii precedenţi. în plus, valorile obţinute în prezent sunt date numai de specii de

alge verzi sau roşii cu ciclu de viaţă scurt: un număr mic de specii dau valori ale

biomasei destul de apreciabile. în probele actuale nu s-au găsit specii de alge

perene, de tipul algei brune Cystoseira, care alcătuia altădată o biocenoză

caracteristică în etajul infralitoral. Substratul dur altădată ocupat de asociaţia algei

brune Cystoseira, este acum ocupat de asociaţii ale algelor din genurile

Enteromorpha, Cladophora, Ceramium, alge sezoniere, cu ciclu de viaţă scurt,

dezvoltarea lor uneori foarte abundentă, ducând la omogenizarea comunităţilor

bentale pe suprafeţe intinse.

Dacă ţinem cont de importanţa pe care o au algele în apele litorale, ca hrană şi

refugiu pentru animale, ca sursă de metaboliţi externi şi de oxigen, declinul lor atât
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calitativ cât şi cantitativ, are consecinţe negative pentru viaţa la nivelul etajului bental
cât şi pentru întregul ecosistem din partea de nord vest a Mării Negre.
Cuvinte cheie: macrofit, Marea Neagră, biomasă.

Prin poziţia sa geografica precum şi prin caracteristicile sale morfologice şi

fizico-chimice, Marea Neagră poate fi considerată un exemplu de ţintă ecologica
care a fost influenţată de activităţile umane. Ca rezultat au apărut transformări în

unele habitate precum şi schimbări semnificative ale componentelor biotice, adică

în ceea ce priveşte populaţiile, speciile, biocenozele şi chiar ecosistemele (Bologa
et al. 1995).

Zona de coastă este foarte sensibilă în ceea ce priveşte schimbările

antropogenice. Deşi reprezintă o zonă periferică destul de ingustă şi doar o

porţiune mică, raportat la întreaga suprafaţă a Mării Negre, zona costieră este de

o deosebită importanţă. în primul rând din punct de vedere biologic, această zonă

nu poate fi considerată periferică ci un punct focal unde se înregistrează cele mai

mari densităţi şi cea mai mare varietate a organismelor şi unde au loc procese

biologice de importanţă majoră pentru viaţa în mare. în al doilea rând, zona de

coastă este locul unde oamenii iau contact direct cu marea şi sănătatea lor este

direct dependentă de sănătatea mării.

în urma studiilor efectuate de cercetători din toate ţările riverane Mării Negre s-

a acceptat faptul că începând din anii 1950-1960, s-au înregistrat schimbări majore

în ceea ce priveşte populaţiile, biocenozele şi chiar ecosistemul în întregime.
Aceste schimbări au pus capăt secolelor de relativă stabilitate ecologică şi au

marcat, în opinia specialiştilor, o noua eră în ceea ce priveşte diversitatea Mării

Negre (Petran 1997; Zaitzev 1997).

Consecinţele eutrofizării şi poluării se simt nu numai la suprafaţa sau în

coloana de apă ci de asemenea şi în zona bentală unde, ca şi în zona pelagică
sunt afectate atât plantele cât şi animalele. Una din manifestările "sindromului de

eutrofizare "este reducerea transparenţei apei ca urmare a cantităţii crescute de

fitoplancton, zooplancton, detritus şi particule în apă (Gomoiu 1981, 1985).

Cantitatea de lumină ce ajunge la fundul apei depinde direct de transparenţa apei,

şi este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea algelor macrofite.

în ultimii 20-30 de ani suprafaţa zonei fitale (adică partea zonei bentale unde

se dezvoltă fitobentosul) s-a micşorat foarte mult faţă de suprafaţa ocupată

anterior. în prezent, în partea de nord-vest a Mării Negre, algele macrofite se

dezvoltă de-a lungul unei zone ce se întinde până la maxim 5-7 (rareori 10) m

adică zona unde există suficientă lumină pentru desfăşurarea fotosintezei.

Material şi metodă

Observaţiile actuale privind biomasa macrofitelor de la litoralul nostru s-au

efectuat pe parcursul a 4 ani (1996-1999) în toate sezoanele de vegetaţie, în zona

cuprinsă între Midia şi 2 Mai. în zona de prelevare a probelor s-au efectuat 13

profile de unde s-au făcut mai multe prelevări pe verticală la diferite adâncimi, de

pe diverse tipuri de substrat dur după cum este arătat în tabelul I.

De la fiecare adâncime au fost colectate câte 2-3 probe de pe o suprafaţă de

100 cm
2

,
folosindu-se cadre de lemn cu latura de 10 cm. Probele colectate au fost

aduse în stare proaspătă la laborator unde au fost spălate de fauna asociată, apoi

s-au identificat, pe genuri şi chiar specii, acolo unde a fost posibil.
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Zona luată în studiu poate fi împărţită în două sectoare:

• sectorul nordic - se situează între Cap Midia - Constanţa unde se remarcă

absenţa substratului dur natural, de aceea în această zonă prelevările s-au făcut

în marea lor majoritate de pe substrat dur artificial reprezentat de digurile de la

Midia (Petromar şi port).

• sectorul sudic - între Agigea şi 2 Mai unde suprafaţa de substrat dur natural este

mai mare, fiind reprezentată de blocuri de piatră, pietriş, platforme calcaroase, dar,

există de asemenea şi substrat artificial reprezentat de diguri de protecţie sau ale

bazinelor portuare.

Astfel, deoarece între Cap Midia şi Constanţa, substratul optim de dezvoltare a

macrofitelor are o suprafaţă redusă, cea mai mare parte a probelor a fost prelevată
din sectorul sudic, unde exista o suprafaţă de aproximativ 90 km

2

,
disponibilă

pentru dezvoltarea algelor.

Au existat şi cazuri în care suprafeţe mari de substrat pietros erau ocupate de

midii, astfel încât s-au prelevat alge şi de pe cochiliile acestora. Din fiecare probă

s-au păstrat în colecţia de ierbar câte 1-2 exemplare, pentru identificare şi

confirmare ulterioară. După uscare la 105° C în etuvă algele au fost cântărite

pentru obţinerea biomasei uscate.

Rezultate şi discuţii

Deşi aceste observaţii s-au desfăşurat pe parcursul unei perioade de timp

relativ scurte, putem trage unele concluzii preliminare, ţinând cont de faptul că

aceste studii şi observaţii vor continua:

• prelevările de alge s-au făcut de pe diverse tipuri de substrat dur: natural

reprezentat de platforma de piatră din adâncime sau pietrele din supralitoral sau

mediolitoral, cât şi de substrat artificial reprezentat de diguri. Nu s-a observat

preferinţa algelor pentru un anume tip de substrat dur.

• măsurătorile de biomasă efectuate pe parcursul celor 4 ani de studiu pe cele 13

profile sunt prezentate în tabelele 11, 111, IV, V şi graficul 1. Valorile biomasei

reprezintă media valorilor celor 2 sau 3 probe colectate de la fiecare adâncime.

h Valorile

biomasei algelor macrofite

la ţărmul Mării Negre în

anii 1996-1999

Graficul 1



202 Sava Dadana

• observaţiile efectuate au arătat o diferenţă în ceea ce priveşte macrofitele între

sectorul nordic şi cel sudic, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ

(tabelul VI, grafic 2). Acest lucru poate fi explicat prin faptul că zona nordică este

mai săracă în substrat dur, aici predominând substratul nisipos, faţă de zona

sudică unde substratul dur propice dezvoltării algelor are o suprafaţă mai mare. La

acest lucru se adaugă şi faptul că zona nordică este mai supusă influenţelor
apelor poluate, ceea ce inseamnă: cantităţi mari de suspensii, care, pe de o parte

reduc penetrabilitatea luminii, iar pe de altă parte, depunându-se pe substratul

pietros împiedică germinarea sporilor şi dezvoltarea germenilor.

Graficul 2 - Comparaţie între biomasa algelor din zona nordică şi din zona sudică

a litorulului românesc.

• în sectorul sudic studiat, care este mai puţin supus influenţelor apelor fluviale şi

unde suprafaţa de substrat dur este mai mare, are loc o dezvoltare mai mare a

florei algale macrofite.

• comparând valorile biomasei la diferite adâncimi am observat că cele mai mari

valori se înregistrează la limita adâncimilor de 2-3 m, adică acolo unde mai

pătrunde încă suficientă lumină şi unde condiţiile de mediu sunt mai stabile. Valori

mici sunt înregistrate la adâncimi mici unde algele sunt supuse acţiunii mecanice a

valurilor şi condiţiile de mediu sunt schimbătoare, sau la adâncimi mai mari de 3 m

unde nu pătrunde suficientă lumină, necesară fotosintezei (tabelul VII, grafic 3).

- Repartiţia
biomasei algelor pe

adâncimi

Graficul 3
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• comparând biomasele obţinute pe diverse grupe de alge rezultatele arată

ponderea covârşitoare a algelor verzi, dominante în majoritatea probelor. Cel mai

des întâlnite au fost: Enteromorpha intestinalis, Enteromorpha linza, Cladophora

sericea, Cladophora vagabunda, iar dintre algele roşii speciile genului Ceramium

(grafic 4).

Graficul 4 - Structura biomasei pe grupe de alge

Concluzii

în structura comunităţilor marine în general şi a celor litorale în special au avut loc

în permanenţă schimbări provocate fie de fenomene naturale fie de activităţi umane

(Gomoiu 1981,1985). Datorită unor cauze naturale (furtuni, îngheţ), dar mai ales ca

urmare a unor cauze antropice, în ecosistemul litoral s-au produs o serie de schimbări

calitative şi cantitative ale factorilor biotici şi abiotici. în cadrul cauzelor antropice

putem menţiona creşterea poluării generale datorită aportului fluvial al Dunării cât şi
locale prin: deversare de ape reziduale şi industriale, lucrări de amenajare a falezelor,

construcţii portuare, amenajări de diguri.

După 1970, s-au remarcat modificări în structura şi funcţionarea ecosistemelor

marine în partea nord-vestică a Mării Negre. Astfel, fenomenul de eutrofizare a

afectat populaţiile de alge macrofite prin: creşterea cantităţii de nutrienţi, creşterea

cantităţii de fitoplancton şi apariţia frecventă a fenomenului de înflorire, dereglarea
regimului de oxigen ceea ce duce la fenomene de hipoxie şi anoxie, dereglarea

regimului de iluminare şi accentuarea reducerii transparenţei apei.

Existenţa florei algale presupune două condiţii esenţiale: prezenţa unui substrat

dur, necesar pentru fixare şi o transparenţă corespunzătoare necesară pentru
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- Profilele, tipurile de substrat şi adâncimile de colectarea probelor

perioada 1996-1999

pătrunderea luminii utilizată în procesul de fotosinteză. Activităţile antropice:

construirea de diguri, consolidări de faleze, activităţile portuare, activităţile de

turism, au determinat creşterea cantităţii de suspensii, fenomen în urma căruia,

prin colmatarea substratului se împiedică fixarea sporilor, apoi germinarea şi

dezvoltarea algelor. De asemenea, creşterea cantităţii de suspensii a dus la

scăderea transparenţei apei astfel încât nu se mai poate vorbi de prezenţa algelor

la o adâncime mai mare de 10-12 m, şi acest lucru numai în mod excepţional

(Vasiliu 1994). Cele mai evidente modificări suferite de flora algală macrofită sunt

scăderea drastică a numărului de specii şi dispariţia aproape totală a speciilor de

alge perene (Celan 1977, 1981; Vasiliu 1995, 1996).

Astfel, speciile de alge: Dasya pedicellate, Chondria tenuissima, Polysiphonia

opaca, Jania rubens (specie de algă roşie crustoasă citată de A. Bavaru) astăzi nu

mai sunt găsite, fiind considerate dispărute (Bavaru 1977, 1981).

De asemenea, dispariţia asociaţiei algei brune perene Cystoseira barbata a dus

la dispariţia a numeroase specii de alge brune sau roşii epifite sau asociate cum ar

fi: Laurencia coronopus, Laurencia pinnatifida, Sphacellaria cirrhosa, Cladostephus

verticillatus (Vasiliu 1984b). Substratul populat altădată de Cystoseira a devenit

disponibil şi a fost acoperit de specii ale genurilor Ceramium, Enteromorpha,

Cladophora specii cu ciclu biologic scurt şi o creştere rapidă. Ele dau biomase

ridicate, în anumite condiţii şi perioade ale anului, dar oricum aceste valori nu sunt

comparabile cu cele pe care le dădeau asociaţiile de Cystoseira. în plus, covorul

de Ceramium care este foarte stufos şi aderent pe substrat nu poate asigura

condiţii dezvoltării unei faune asociate, aşa cum ofereau talurile de Cystoseira

(Skolka 1980). Algele macrofite reprezintă un grup important din punct de vedere

ecologic, în majoritatea ecosistemelor acvatice, dar, de cele mai multe ori sunt

ignorate. Macrofitele reprezintă, putem spune, însăşi viaţa în zona litorală a mării

deoarece sunt sursă de oxigen, de materii organice, deci sursă de hrană pentru

animale şi om. Ele răspund relativ repede la acţiunea unui spectru larg de poluanţi

şi astfel ar putea reprezenta un semnal de alarmă care să indice deteriorarea unui

ecosistem acvatic, precum şi cauzele care au dus la acest lucru.

Din păcate studiul florei algale macrofite, cunoaşterea raporturilor dintre specii

sau a raporturilor lor cu factorii biotici şi abiotici, sunt luate în studiu de foarte puţini

Tabelul I

Profile Tii de substrat ncimea levare a �eloi

Midia ( Petromar Artificial di ui de nord) 1m, 2m, 3m

Midia Şantier naval Substrat natural pietros 1m, 2m

Midia Artificial di ui de sud, s re ort 1m, 2m

Midia Artificial di ui de sud, s re mare, 1m, 2m

Constanţa (zona Pescărie) Artificial (digul de est) 1m, 2m, 3m, 4m

Agigea Substrat natural pietros 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m,

7m, 8m, 9m, 10m

Eforie Sud Artificial - di< 1m, 2m, 3m,

Tuzla Substrat natural pietros 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m

10 Costine: iti Substrat natural pietros 1m, 2m, 3m

11 Jupiter Substrat natural lietros 1m, 2m, 3m

12 Mani alia Artificial - di| 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m

13 2 Mai Substrat natural ietros 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
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cercetători, la noi în ţară. Acest studiu ar trebui să devină din nou prioritar mai ales

acum când macroflora de alge este într-un evident şi continuu declin.

•

Biomasa
algelor
roşii

(Rhodophyta)
şi

verzi

(Chlorophyta)
pe

adâncimi,

în

cele
13

puncte
de

colectare-anul

1996

(g/m
)

adâncime

-
biomasă 15075

A.

V.

3978

A.R.

Tabelul
II

1

m

2m

3m

4

m

5

m

6m

7

m

8

m

9m

10m

Punct
de

colectare
AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

AV

AR

Midial

21

100

415

110

25

Midia2

180

110

Midia3

200

300

230

Midia
4

44

60

117

32

17

Constanţa

44

480

336

98

237

17

221

100

Constanţa

300

200

17

117

17

Agigea

250

40

460

190

110

350

200

350

180

370

200

150

150

140

Eforie
Sud

1000

900

700

Tuzla

580

300

750

270

300

80

480

250

Costineşti

900

765

350

100

Jupiter

305

790

400

Mangalia

140

270

200

2Mai

180

700

31

250

187

570

TOTAL

3124

620

366

1078

3065

709

1470

791

1360

530

1050

250

200

150

150

140
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- Biomasa algelor roşii (Rhodophyta) şi verzi (Chlorophyta) pe adâncimi,
în cele 13 puncte de colectare (g/m

2

) anul 1997

19599 A.V. 9525 A.R.

- Biomasa algelor roşii (Rhodophyta) şi verzi (Chlorophyta)

pe adâncimi, în cele 13 puncte de colectare - anul 1998 (g/m
2

) adâncime - biomasă

24.485 A.V. 10.140 A.R.

Tabelul IV

Tabelul III

Punct de

colectare

6m

AV AR AV AR AV AR AV AR AV AR AV AR

Midial 590 840

Midia2 150 10

Midia3 210 180

Midia 4 200 300

Constanţa 55 230 228 83 325 12 183 72

Constanţa 475 150 208 17 249 16 110

Agigea 1050 250 1050 250 1400 600 1400 600 750 800 700 800

Eforie Sud 600 600 150 850 450

Tuzla 420 200 810 250 200 230 500 300

Costineşti 500 226 2700

Jupiter 550 400 520 500 520 500 300

Mangalia 100 70 500 50 765 720 100

2Mai 3205

TOTAL 3205 2225 4304 1333 7188 2499 2642 1338 950 1030 1310 1100

Punct de

colectare
AV AR AV AR AV AR AV AR AV AR AV AR

Midial 300 30 300 90 10

Midia2 100 15 10

Midia3 100 200 300

Midia 4 10 80 100 150

Constanţa 40 285 225 65 205 15 100 80

Constanţa 30 220 80 110 20 200 20

Agigea 800 100 850 100 1000 500 800 600 600 900 700 510

Eforie Sud 750 425 600 80 800 500

Tuzla 480 100 400 150 610 100 470 200

Costineşti 765 300 690 300 2800 100 1500 100

Jupiter 665 200 500 200 600 320 400

Mangalia 720 625 200 100 665 400

2Mai 1000 800 865 400 1000 1000 600 200
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- Biomasa algelor roşii (Rhodophyta) şi verzi (Chlorophyta) pe adâncimi,

în cele 13 puncte de colectare - anul 1999 (g/m ) adâncime - biomasă

A.V 17188 AR. 10432

- Biomasa algelor ( Chlorophyta + Rhodophyta) din zona nordică şi

sudică a litoralului românesc în perioada 1996-1999 (g/m
2
)

- Biomasa algelor verzi (Chlorophyta) şi a algelor roşii (Rhodophyta) la

diverse adâncimi în anii 1996-1999 (g/m
2

)

Tabelul VII

Tabelul VI

Tabelul V

Punct de 1 m 2m 3m 4 m 5 m

colectare AV AR AV AR AV AR AV AR AV AR

Midial 320 472 300 200 15

Midia2 303 20

Midia3 1079 980 450 50

Midia 4 200 251

Constan

Constan 611 52 500 305 25 100 70

I* lea 180 400 200 1040 150 424 200 312 150

Eforie Sud 327 1018 1000 835 800 379 450

Tuzla 270 200 616 160 500 100

Costine ,ti 300 250 271 100 300 220

Jul liter 780 1313 800 900 760 600 650

Marti talia 460 158 200 100 550 300

2Mai 300 383 400 300 505 210 450

Total 5130 4246 5538 3481 4520 2323 1250 382 150

Perioada

Zona de studiu

1996 1997 1998 1999

sectorul nordic Midia - Constanta 4145 4893 3490 6349

sectorul sudic Agigea -2Mai 14888 24231 31140 21271

1996 1997 1998 1999
Adâncime

AV AR AV AR AV AR AV AR

1m 3.124 620 3205 225 5280 3065 5130 4246

2m 4.346 1078 4304 1333 5105 1355 5538 3481

3m 3.065 709 7188 2499 8120 3015 4520 2323

4m 1.470 791 2642 1338 4210 1100 1850 382

5m 1.360 530 950 1030 1070 1100 150

6 m 1.050 250 1310 1100 700 510

7m 200

8m 150

10m 140
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PRELIMINARY OBSERVATIONS ON MACROPHYTIC ALGAL BIOMASS AT

THE ROMANIAN SEASHORE OF THE BLACK SEA COAST

Abstract: The Black Sea's geographical position and morphological, physical

and chemical features, make it a so called "ecological target
" which has been

influenced by human activities. As a consequence, pollution and eutrophication

occur and their effect is not only in the water column and on its surface, but also at

the bottom, in the benthic zone.

During the last years in the north-west part of the Black - Sea, the benthic zone

where phytobentos develops, has shrunk to a narrow inshore strip at a depth of 5-7

m, which is the only zone where there is enough light for normal photosynthesis.
The present paper shows the observations made in a period of 4 years (1996-

1999) regarding the biomass of macrophytic algae in 13 study sites situated along

the Romanian Black Sea shore between Midia (in north) and 2 Mai (in south).

Algal samples were collected at each study site at different depths (from 1 m to 10

m maximum depth). From each depth a number of 2-3 samples were taken, each

from a surface of 100 cm
2

.

The material was cleared of epibiosis and desiccated at 105° C and the dry

weight was measured. Analyzing the data obtained, it is obvious that there is a

visible difference between the north and the south part of the coastal zone

regarding the values of biomass: small values for northern part and big values in

southern part, that can be explained by a decline of water transparency caused by

the presence of a more intense pollution of the northern zone. The southern zone

is less polluted, on one hand, and on the other hand there is a larger available area

of the rocky substratum than in the north.

The most frequent species found in the samples belong to green algae

(Chlorophyta); they dominate in the majority of samples. Green algae and specially

filamentous alga Cladophora, are biological indicators for saprobic waters.

High values of biomass were found at depths of 2-3 m where there is still

enough light and the physico-chemical conditions are relatively stable.

Generally, the stocks of the macrophytic and specially the major macrophytes

have been shown a continuos decline. In the present research, no perennial algae

such as Cystoseira or Phyllophora were found and big values of biomasses are

given by a small number of species: Enteromorpha intestinalis, Cladophora and

Ceramium which can show degrees of cover the substratum up to 80%.

Anyway, the big biomasses of macrophytes with a short life cycle are not

comparable with the much higher biomasses resulting from Cystoseira belts in

previous decades.

The biomasses of the existing macrophytes do not have any economic value,

the present physiognomy of the vegetation is dominated by a small number of

species.
Given the importance of algae as food and refuge for animals, source of

external metabolites and oxygen, such a decline is catastrophic both for life in the

benthos and for the entire ecosystem of the north-west of the Black Sea.

Key words: Black Sea, macrophytobentos, biomass.


