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STUDIUL MICROBIOLOGIC, FLORISTIC ŞI FAUNISTIC AL APEI

ŞI NĂMOLUULUI DIN LACUL SĂRAT — BRĂILA. IMPLICAŢII

ÎN EXPLICAREA PROCESULUI DE PELOIDOGENEZĂ

EMILIA NESTORESCU, VENERA IONESCU, MARIA NĂSTĂSESCU,

GH. IGNAT

Cercetările efectuate au urmărit evoluţia microflorei globale a nă-

molului şi apei Lacului Sărat, a microorganismelor celulolitice, ca şi a

celor care intervin în ciclul sulfului, în scopul de a surprinde limitele

şi perioada de activitate maximă a acestora.

Aceste date au fost însoţite de studiul floristic şi faunistic al apei

si nămolului.

Sub denumirea generică de peloide sînt cuprinse „produsele natu-

rale constînd dintr-un amestec de apă minerală (inclusiv apă de mare sau

de lac sărat) cu substanţe organice şi anorganice, rezultate în urma unor

procese geologice şi biologice".

Produsul terapeutic final rezultă din activitatea diverselor organisme

acvatice — în special a bacteriilor şi algelor care transformă produsele
minerale şi organice de bază (mîlul şi apa) într-o masă mineral-organică,

plastică şi onctuoasă, cu o compoziţie chimică diferită, calitativ şi canti-

tativ, de cea a produselor clin care a provenit (d.e. : o proporţie mult mai

mare de săruri minerale şi de substanţe organice — în special polizaha-

ricle de origine microbiană).
în cursul anilor 1975 şi 1976 ne-am propus să urmărim evoluţia mi-

croflorei globale a nămolului şi a apei Lacului Sărat, a microorganisme-
lor celulolitice, ca şi a celor care intervin în ciclul sulfului (mineraliza-
toare ale sulfului organic, sulfooxidante şi sufatoreclucătoare) cu scopul
de a surprinde limitele şi perioada de activitate maximă a acestora.

Aceste date au fost însoţite de studiul floristic şi faunistic ale apei

şi nămolului. Lacul Sărat este constituit clin două compartimente : nordic

(c.n.), amenajat pentru balneaţie, şi sudic (c.s.). Analiza comparativă a

structurii calitative a algoflorei defineşte cele două compartimente ca

unităţi diferenţiate atît sub aspectul numărului de taxoni existenţi, cît

şi al prezenţei unor specii caracteristice (Tabelul 1).
Astfel numărul taxonilor în compartimentul sudic este de două ori

mai mare decît în cel nordic, numai unele specii sînt comune ambelor

compartimente. ,

Fitoplanctonul se compune din specii fotofile înregistrînd un număr

maxim de celule/l (pînă la 257.200) la transparenţe ridicate T/A=2s/25 ;
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Tabelul 1

Structura calitativă a algoflorei Lacul Sărat (Brăila), (IX—XI, 1975 ; IV—XI, 1976).

* specie prezentă în ambele lacuri.

30 30). în raport cu factorul salinitate în compartimentul nordic predo-
mină speciile polihalobe, iar în cel sudic cele halofile. Compartimentul
nordic constituie prin prezenţa algocenozei Dunaliella salina —

Dunaliella

viridis un unicat pentru ţara noastră.

Fitobentosul, mult mai variat ca structură, este format în principal

din specii mezohalobe în compartimentul nordic şi halofile în cel sudic.

Flora algală macrofitică este dominată de speciile Rhizoclonium

hieroglyphicum, Ulothrix implexa (c.n.) şi Enteromorpha intestinalis (es.)

Compartiment nordic Compartiment sudic

Genul Nr. specii Genul Nr. specii

I'iiopl2ncton

Microcystis

Oscillatoria

(D*

î

Microcystis

Oscillatoria

Cyclotella

Navicula

Amphora

Dunaliella

(1)

1

1

Dunaliella

Chlorella

2

(1)

1

1

(1)

(1)

1

Chlorella

Glenodinium

Bentos

(1) Aphanocapsa

Chroococcus

Nodularia

Oscillatoria

Lyngbya
Phormidium

Microcoleus

(1)

1

1

Aphanocapsa

Oscillatoria

Lyngbya

(1)

(1)

2

(1)

1

2

Hydrocoleus 1

Vaucheria

Cyclotella

Stephanodiscus

Synedra
Achmnthes

Anomoeoneis

Navicula

Gyrosigma

Cymbella

Amphora

Hhopalodia

llantzschia

Ni'zschia

Surirella

1

Cyclotella (1) (1)

1

Synedra
Achnanthe.s

1 1

(l)-rl2

1

Navicula

Cymbella

Amphora

(2)

1

(1)

(2)+3

1

1

(1)

1

1

6

1

Alge macrofite

Enteromorpha

IJlothrix

3

(1)Ulothrix

Rhizoclonium

(1)

1

Cladophora

Spirogyra

1

1
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în lunile de vară (iunie, iulie, august) aproape toată suprafaţa com-

partimentului sudic este ocupată cu Ruppiclum rostellatae. Observaţiile
efectuate atestă faptul că în acest lac există un important proces de acu-

mulare de masă vegetală care stă la baza transformărilor peloidogene.
Totodată datele referitoare la variaţiile numerice ale l'itoplanctonului în

perioada aprilie-octombrie (redate în graficul nr. 1) au condus la unele

Grafic 1 — Variaţia numerică a fitoplanctonului în anul 1976.

concluzii —
valabile şi pentru alte lacuri sărate pelogene (d.e. : lacurile

din zona Slănic-Prahova) şi anume că spre deosebire de lacurile cu apă

dulce — în cele sărate se produce o creştere spectaculoasă a densităţii
fi to — şi zooplanctonului în lunile de toamnă. Cum creşterea începe spre

mijlocul şi sfîrşitul verii rezultă că ea este determinată pe de o parte de

incetarea procesului de balneaţie, dar mai ales de creşterea salinităţii care

stimulează dezvoltarea considerabilă a formelor polihalobe.

Structura calitativă şi cantitativă a zooplanctonului (Tabelul 2) este

dominată de protozoare din genul Metopus, turbelariatul Macroslomum

romanicum şi copepodele din genul Cyclops.

Protozoarele din genul Metopus, indicatori de descompunere polisa-

probă sînt frecvente în toate staţiile cercetate, cu prezenţa maximă în

următoarele condiţii de mediu : pH=7,B ; t°—23,7° C.

Prezenţa genului Spirorhynchus, protozoal- specific apelor sărate este

legată de creşterea salinităţii în lunile de toamnă. Acelaşi maxim nume-

ric autumal este atins şi de Arternia salina.

Dintre componentele zoobentosului Ephydra riparia, avînd densitatea,
biomasa şi frecvenţa cea mai mare în comparaţie cu celelalte specii, poate
fi considerată specie caracteristică pentru acest lac.
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Prezenţa în aceste lacuri a unor genuri ca : Erystalis, Metopns, Stra-

iyomys, Artemia, Culicoides şi Ephydra, denotă un proces activ de peloi-

dogeneză.

în ceea ce priveşte rezultatele analizelor microbiologice — ţinînd
seamă de condiţiile de mediu, cu totul deosebite, care caracterizează La-

cul Sărat
— şi în special hipersalinitatea extremă — ca şi de cele reali-

Tabelul 2

Structura calitativă a zooplanctonului şi zoobentosu'ui din Lacul Sărat (Brăila).

(IX—XI. 1975 ; IV—XI, 1976)

Obs. în probele de zooplancton au fost identificate în c.n. şi stadii larvare

(Nauplii, Copepodiţi), iar în probele de zoobentos larve şi nimfe de Ditiscide,

Corixide (c.n., c.s.).

zabile în condiţiile experimentale din laborator, valorise obţinute de noi

nu pot fi considerate şi nu pot avea deeît o valoare comparativă (cu alte

lacuri similare sau cu variaţii sezoniere sau anuale). Ele furnizează de

asemenea, o imagine generală a evoluţiei şi intensităţii principalelor pro-

cese microbiene din apa şi mîlul Lacului Sărat.

Concentraţia excesivă în săruri — care a crescut progresiv depăşind
200 g 1 spre sfîrşitul intervalului analizat (23 aprilie — 12 oct.) a afec-

tat în grade diferite grupele de microorganisme analizate, cele mai sen-

sibile dovedindu-se microflora totală şi celulozolitică, iar cele mai rezis-

tente microorganismele sulfooxildante.

Se evidenţiază net un ciclu biologic complet al sulfului cu perioade
de predominanţă a unuia sau altuia dintre compuşi —

în funcţie de con-

diţiile existente pentru formarea şi respectiv pentru rămînerea mai mult

timp în starea respectivă.
Lunile de primăvară-vară oferă condiţii ideale pentru activitatea

organismelor fitosintetizante —■ inclusiv a bacteriilor sulfooxidante
—

fapt care are ca rezultat o acumulare masivă de sulf coloidal. Dat fiind

că diferitele tipuri de sulf coloidal (în funcţie de mărimea agregatelor de

molecule) au o activitate terapeutică diferită, ar fi interesant şi util de

analizat tipul de sulf format în condiţiile Lacului Sărat.

Compartiment nordic Compartiment sudic

Genul Nr. specii Genul Nr. specii

Zooplancton

Metopus

Spirorhynchus
Macrostomum

Artemia

Cyclops

Canthocampus

(1)

(1)

U)

(1)

U)

(1)

Metopus

Spirorhynchus
Macrostomum

Artemia

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Cyclops

Canthocampus

Zoobentos

(1)

(1)

(1)

(l)

(1)

Ephydra
Culieoides

Cricotopus

Stratiomyia
Eristalis

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

Ephydra
Culieoides

Cricotopus

Stratiomyia

Eristalis
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Hidrogenul sulfurat — prezent în permanenţă în cantităţi mai mici

sau mai mari în nămol
— are o triplă origine : rezultat al activităţii mi-

croorganismelor nespecifice, care mineralizează compuşii organici cu sulf

în aerobioză sau anaerobioză ; rezultat al reducerii biologice a sulfului

elementar sau al sulfaţilor. Grupul din urmă (sulfatoreducători) este cel

mai exigent în privinţa condiţiilor de mediu, mai ales a naturii (calităţii)
substratului oxidabil.

Cele două lacuri reprezintă în momentul actual ecosisteme bine defi-

nite structural în care se desfăşoară intense procese de peloidogeneză.

THE MICROBIOLOGICAL, FLORISTIC AND FAUNISTIC

STUDY OF THE WATER AND MUD FROM THE SARAT-

LAKE — BRĂILA WITH IMPLICATIONS IN THE

EXPLANATION OF THE PELOIDOGENEOUS PROCESS

Summary

The microorganism's group with the significant activity is that

implied in the sulphur biological cycle. This is followeded by the

massive accumulation of the coloidal sulphur with well known tera-

peutic activity.

The data reffered by the numerical variations of the fito- and

Zooplankton, evidentiatcd a spectacular activity of a number of cells/1.
and respective of a number or organism / 1. in autumn months. This

is a specificai phenomenon of the saline waters, that differentiated

them from the fresh waters.

In present the two compartments of the Sărat Lake represented

the well definited structural ecosystems.

Here are developing the intense peloidogenous processes, that

have a substratum the accumulated organic substance on the ground

of vegetable and animale organisms development.
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