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Lucrarea prezintă rezultatele analizei microbiologice a apei şi nă-

molului, precum şi a elementelor florei şi faunei acvatice, cu eviden-

ţierea rolului acestora în stabilirea gradului de salinitate şi saprobitate

a apei, ca şi a celor cu rol peloidogen.

Lacul Fundata reprezintă unul dintre Umanele mari de pe cursul

lalomiţei, avînd o suprafaţă de 510 ha.

Cercetările privind activitatea microorganismelor, caracterul florei şi
faunei acvatice au conturat o serie de particularităţi privind biologia
acestui lac. Deşi rolul microorganismelor în formarea nămolurilor tera-

peutice a fost întrevăzut de multă vreme, cercetările în acest sens sînt

puţine şi multe aspecte ale procesului de peloldogeneză sînt încă necu-

noscute.

Din studiile de pînă acum reiese că două categorii de microorganisme

au o contribuţie deosebită şi anume :

a) Cele care elaborează substanţe mucoide (polizaharidice pectice),

care imprimă peloidelor onctuozitatea şi plasticitatea (particulară) speci-

fică. Ele sînt reprezentate în cea mai mare proporţie de cianoficee şi
într-o măsură mai mică de unele specii de bacterii.

ib) Bacteriile care realizează diferitele transformări ale compuşilor

cu sulf (mineralizarea sulfului organic, sulfooxidarea, sulfatoreducerea).

în afara celor două categorii multe alte microorganisme contribuie

prin activitatea lor la realizarea însuşirilor particulare ale peloidelor.
Printre acestea se numără grupul heterotrofelor, care mineralizează

substanţele organice existente în produsul de bază printre care un loc

important îl ocupă celuloza.

Analizele microbiologice ale apei şi nămolului din lacul Fundata

efectuate de noi s-au referit la următoarele grupe de bacterii :

— Bacterii care mineralizează sulful organic
—

Bacterii sulfatoreducătoare

—■ Bacterii sulfooxidante ale sulfului coloidal

— Bacterii sulfooxidante ale H-jS
— Microorganisme celulozolitice aerobe şi anaerobe
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Rezultatele analizelor arată că grupul cel mai bine reprezentat şi

cu activitatea cea mai intensă este cel al bacteriilor sulfooxidante şi din-

tre acestea cele care folosesc ca substrat oxidabil H2S (350.000.000 celule/

ml) apă şi 450.000 celule gr nămol umed). Pe locul următor se situează

bacteriile sulfatoreducătoare
— comparativ cu valorile întîlnite în mod

curent au fost numeroase, în special în nămol (75.000 celule/gr nămol).

Mult sub valorile întîlnite în mod obişnuit s-au situat microorga-

nismele care mineralizează sulful organic ca şi cele celulozolitice.

Analiza elementelor structurale ale florei şi faunei acestui lac pre-

zintă importanţă deosebită sub următoarele două aspecte :

— aprecierea posibilităţilor de acumulare de biomasă, suportul orga-

nic al procesului de peloidogeneză şi

— 'stabilirea valorii indicatoare a unor forme vegetale şi animale,

în sensul conturării ecologiei acestui proces.

Algloflora lacului Fundata evident paucispecifică, este structurată

din 44 taxoni. înscriindu-se, prin aceasta caracteristicilor lacurilor cu un

grad de salinitate ± ridicată a apelor.

Cei 44 taxoni care intră în structura calitativă a florei acvale apar-

ţin cianofitelor, diatomeelor, clorofitelor şi euglenofitelor : Chroococcus

turgidus (Kütz.) Nag., Oscillatoria brevis (Kütz.) Gom., O. terebriformis

(Ag.) Elenk. emend., Pfiormidium fragile Gom., Melosira italica (Ehr.)

Kütz., Fragilaria brevistriata Grün., F. construens (Ehr.) Grün., F. Inter-

media Grün., Synedra rumpens Kütz., S. tabulata (Ag.) Kütz., S. ulna

(Nitzsch.) Ehr., Anomoeonesis sphaerophora Kütz.) Pfitz., Navicida cryp-

tocephala Kütz., N. cuspidata Kütz., N. pusilia (Greg.) W. Sm., N. Pyg-

maea Kütz., N. vulpina Kütz., Pinnularia major (Kütz.) Cleve., P. nobilis

Ehr., Neidium affine (Ehr.) Pfitz., Caloneis ampheibaena (Bory) Cleve.,

Gyrosigma acuminatum (Kütz), Rabenh., G. atlenuatum (Kütz.) Rabenh.,

Denticula thermalis Kütz., Nitzschia acicularia (Kütz) W. Sm., N. api-

culata (Greg.) Grün., N. closterium (Ehr.) W. Sm., N. holsalica Hustedt,

N. linearis (Ag.) W.Sm., N. lorenziana Grün., N. sigma (Kütz.) W.Sm..

Cymatopleura ellipüca (Bréb.) W. Sm., Surirell a ovalis Bréb., 5. robusta

Ehr., Campylodiscus noricus Ehr., Chlamydomonas sp., Asterococcus

superbus (Cienk.) Schorffei., Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.,

Ulothri.v implexa Kütz., Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Kütz. emend.

Stockm., Cosmarium punetalum Bréb., Trachelomonas verrucosa Stokes,

Euglena gracilis Klebs.

în ceea ce priveşte aspectul cantitativ al algoflorei se remarcă abun-

denţa speciilor Lyngbya kützingü (6720 celule/l), Fragilaria construens

(15 840 cel 1), Synedra tabulata (5 290 cel/l), Navicula vulpina (40 000 cel 1),

Surirella ovalis (20 000 cel 1), Cosmarium punctulatum (10 000 cel/l).

Numărul maxim de 70 000 cell, atins în lunile de vară denotă un

nivel scăzut a posibilităţilor de acumulare de substanţă organică.
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Deasemenea, flora algală prezentă în nămol nu reprezintă un element

de primă mărime în ceea ce priveşte acumularea de biomasă care va fi

supusă procesului de peloidogeneză.

Absenţa semnificativă a cianof iţelor, cu un cert rol peloidogen, spo-

reşte caracterul limitat al stocărilor de masă organică. Dezvoltarea în

masă a clorofitelor Ulotrix implexa şi Rhizodonium hieroglyphicum, ca

şi a cormofitelor Myriophyllum spicatum şi Potamoqeton pectinalus supli-

neşte parţial dezvoltarea redusă a florei microfitice.

Fenomenul de îndulcire a apelor, petrecut în ultimii ani, a determi-

nat un caracter neomogen al algoflorei — demonstrat de existenţa unei

mari diversităţi de forme în raport cu factorul salinitate.

Formole oligohalobe, secundar apărute în acest bazin sînt dominante :

mezohalobele şi euhalobele reprezentînd numai 1/3 din numărul total de

taxoni — ele fiind în evident regres numeric. (Grafic nr. 1).
Fauna acvatică, săracă în forme (Tubifex tubifex, Cariodaphnia reti-

culata, Snnocephalus expinosus, Daphnia magma, Erystalis tenax (larve)
nu este reprezentată de forme caracteristice unor lacuri cu intens proces

peloidoigen.
Ea constituie, în schimb, un important indicator al stării de saprobi-

tate a apelor acestui bazin. Cladocerele, în comparaţie cu Tubificidele şi

larvele codate de Erystalis tenax, sînt sensibile faţă de scăderea pH-ul

(C. Anderson, 1944).

Tubifex tubifex supravieţuieşte în habitate variate şi tolerează con-

diţii extreme. Este o specie euribiotică şi cosmopolită. Se găseşte atît în

zona litorală şi profundă a lacurilor şi rîurilor. Mediul cel mai propice
este apa care curge încet. (D. Kosiioock, 1974). G. Denbrtsky

(1972) o găseşte şi în izvoare. Reproducerea la Tubifex tubifex depinde
de temperatura şi tipul de hrană. El poate trăi şi depune coconi la tem-

peraturi care variază de la o°—3o°C, optimul (după Timm, 1972) fiind

20;°— 25°C.

Tubifex tubifex şi larva codată de Erystalis tenax, prezentată într-o

singură staţie a bazinului studiat, sînt indicatori ai apelor polisaprobe. Ele

suportă concentraţii ridicate de hidrogen sulfurat, fiind rezistente faţă de

scăderile valorii pH, mai ales Tubifex tubifex sau de amoniac Erys-
talis tenax. Pot trăi într-un mediu sărac în oxigen — Tubifex tubifex

sau lipsit complet de oxigen — larve de Erystalis tenax, care poate res-

pira oxigenul atmosferic prin sistemul său caracteristic de trahei.

îndulcirea secundară a apei, precum şi creşterea gradului de impuri-
f'care al acesteia a determinat existenţa cu precădere a unor specii euri-

tope dintre cladocere, ca şi a unor reprezentanţi indicatori a unei poluări

polisaprobe, precum şi a unor concentraţii ridicate de H
2S (Tubifex tubi-

fex, Erystalis tenax).

Cantitatea scăzută a biomesei care se acumulează, îndulcirea recentă

a apei, ca şi slaba activitate a unor microorganisme cu rol peloidogen
demonstrează că în studiul actual importanţa balneologică a acestui lac

s-a diminuat.

îndepărtarea surselor de îndulcire a apei şi de poluare a acestuia re-

prezintă măsuri importante pentru redresarea potenţialului peloidogen al

lacului.
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GENERAL CONSIDERATIONS OF THE FUNDATA LAKE

GIOLOGY (lALOMIŢA)

Summ a г y

The microbiological analyses evidentiated the predominant role

of cell-lytic bacteria, followeded by the sulphur — reduction ones. The

bacteria which mineralize the organic sulphur and the cell-lytic also

are much under the normal values.

The algoflora is constituted from 44 taxones. The water 's sweeten

that took place in the last years determined a non-homogeneous cha-

racter of those; there are a big diversity of forms related with salinity

factor.

The aquatic fauna is not represented by the specific forms of the

lakes with intense peloidogeneous processes. This is an important indi-

cator of the saprobity state of the waters ; Tubifex tubifcx and indi-

cators of this polisaprobic pollution, supporting also the high H2S con-

centration.

The low quantity of the accumulated biomasa, the recent sweeten

of the waters and the weak activity of the peloidogeneous microor-

ganisms, demonstrated, that in the actual condition, the balneological

importance of the lake is diminished.
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