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CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA FLOREI ŞI

FAUNEI LACULUI NUCŞOARA (ARGEŞ)

MARIA NĂSTĂSESCU, VENERA IONESCU, H. RADU

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în lacul Nuc-

şoara (Argeş), în scopul cunoaşterii principalelor elemente structurale

ale florei şi faunei.

Prezentare generală

Lacul Nucşoara este situat în depresiunea tectonică şi de eroziune

Brădet (bazinul hidrografic al Argeşului), avînd o adîncime maximă de

4,75 m şi o suprafaţă de 2,2 ha.

Face parte din categoria lacurilor carstice şi de sufoziune, instalat

la o alt. de 780 m s.m. Este alimentat de o reţea puţin organizată care

drenează apele de şiroire de pe versanţii cuvetei lacustre.

Mineralizarea apei (1335,5 mg/l) este dată de prezenţa gipsurilor din

subasment, ionul de sulfat reprezentând 44 fi
n ,

ceea ce determină tipul

de hidro:himism : sulfat calcic. Prin această particularitate lacul Nuc-

şoara nu se încadrează în zonalitatea verticală, fiind considerat azonal.

Este tapisat cu nămol, onctuos, cu miros ele sulf.

Cercetarea structurilor floristice şi faunistice (vara 1981) a eviden-

ţiat caracterul de lac eutrof al acestei unităţi lacustre, o notă cu totul

specifica pentru amplasamentul la o altitudine de aproximativ 800 m s.m.

Pe baza acestei caracteristici se poate aprecia că o exploatare raţio-

nală ar putea asigura în viitor o sursă apreciabilă de nămol terapeutic,

deoarece există premizele acumulării unei importante cantităţi de masă

organică, lacul prezentînd o producţie vegetală ridicată.

Dezvoltarea în exces a vegetaţiei necesită însă un control adecvat, în

sensul îndepărtării speciilor fără importanţă în procesul de peloidogeneză

(Ceratopliyllum. .submersum) şi care participă cu o cotă mare la procesul

de colmatare a lacului, proces care atrage după sine degradarea poten-

ţialului biologic al acestuia.
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Structura calitativă a florei algale

Flora algală este structurată clin următorii taxoni : Nostoc linckia

(Loth.) Born, et Flah., planctonică, B-mezosaprobă ; Anabaena variabilis

Kütz., planctonică ; Oscillatoria tenuis Ag., planctonică, calcifilă, A-me-

zosaprobă (poluare organică) ; O. limosa Ag., planctonică, В A-mezosa-

probă (poluare organică) ; Vaucheria sp., neutrofilă ; Tabellaria jenestrata

(Lyngb.) Kütz., planctonică, euritermă, halofobă, alcalifilă, oligo-mezo-

trofă, pH — 5.0—8.5, Ca 140—280 mg/l, oligo/B — mezosaprobă ; Fragilaria

capucina Desm., planctonică, euritermă, dulcicolă, ± reofilă, oligohalobă,

eutrofă, alcalifilă, pH = 7.0—8.5, Ca o—l4o mg/l, oligosaprobă, cosmopolit;

Synedra ulna (Nitzsch) Ehr., planctonică, sciofilă, oligohalobă, alcalifilă,

eutrofă, pH = 9.0, calcifilă, Ca opt. 140—420 mg/l, B-mezosaprobă, cosmo-

polit ; Synedra ulna (Nitzsch) Ehr. var. biceps (Kütz.) Schönf., oligohalobă,

eutrofă; S. acuş Kütz., oligohalobă, alacalifilă, pH = 6(2—9.0, calcifilă,

B-mezosaprobă : Cocconeis placentula Ehr., oligohalobă, alcalifilă, pH =

6.0—).(), Ca 0—420 mg/, oligo/mezo'saprobă ; Achnanthes afjinis

Grun., oligo-mezohalobă, se dezvoltă în ape cu H
2
S ; Navicula rhyncho-

cephala Kütz., oligo-mezohalobă, mezotrofă, calcifilă, Ca 140—280 mg/l,

pH = 6.4—9.0, B-mezosaprobă ; Сalone is amphisbaena (Bory) CL, eutrofă,
în ape cu H)S, B-mezosaprobă ; Amphora ovalis Kütz., oligohalobă, eutrofă,

alcalifilă, pH = 6.2—9.0, calcifilă, Ca 140—420 mg/l, oligo/B-mezosaprobă;

Cymbella pusilla Grun., halofilă ; Gomphonema acuminatum Ehr., specie

dulcicolă, sciofilă, eutrofă, pH — 5—8.5, opt. 6.0—7.0, calcifilă, Ca 140—280

mg/l, oligo/B-mezosaprobă ; Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun., oligoha-
lobă. pH = 8.5, calcifilă, Ca 0—560 mg/l, în ape cu H

2S, A-mezosaprobă

(ipoluare organică) ; N. lorenziana Grun., mezohalobă ; Crucigenia

queedrata Morren, specie dulcicolă, eutrofă ; Ulothrix zonata Kütz. oligo/

B-mezosaprobă ; Cladophora glomerata (L.) Kütz. ampl. Brand, neutrofilă,

oligo B-mezosaprobă ; Oedogonium sp. ; Spirogyra sp. ; Euglena polymor-
pha Dang., oligo-mezosaprobă (poluare organică) ; Phacus longicauda

(Ehr.) Duj., oligohalob, pH = 6.3—9.0, oligosaprobă.

Estimări cantitative ale fitoplanctonului, fitobentosului şi meta-

fitonului

Numărul de celule fitoplanctonice litru apă prezintă valori de pînă la

812.000 cel/l în partea estică a lacului, 116.000 cel/l în nordul lui, 60.000

cel 1 în zona sudică şi respectiv 32.000 cel/l în cea vestică (Tab. 1).

în ceea ce pr'veste microfitob-entosul acesta este bine reprezentat în

partea sudică a lacului şi este constituit din speciile : Nostoc linckia

(-f +); Achnanthes ajfinis (+ + +); Navicnla rhynchocephala (+ ) ;

Caloneis amphisbaena (+ + +); Amphora ovalis (++); Hantzschia am-

phioxys (±-f+); Nitzschia lorenziana (+ ) ; Euglena polymorpha (+ ).

Metafitonul se dezvoltă semnificativ în zonele nordică şi estică a

lacului, în masa filamentelor de Vaucheria, Cladophora, Oedogonium,

Spirogyra, în structura sa intrînd speciile : Oscillatoria limosa, O. tenuis,

Synedra acuş,
S. ulna, S. ulna var. biceps, Cocconeis placentida, Amphora

oralis, Cymbella pusilla, Gomphonema acuminatum.
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Tabelul 1

Prezenţa cantitativă a speciilor planctonice dominante în

lacul Nucşoara

Alge macrofite

Algele macrofite reprezintă cantitativ principala sursă de acumulare

organică. Dintre acestea semnalăm prezenţa genurilor Uloihrix, Ciado-

phora,Oedogonium şi Spirogyra.

Cormofite

Cormofitele acvatice sînt reprezentate prin speciile Ceratophyllum

sumbersum şi Lemna minor, aceasta clin urmă fiind implicată în mod spe-

cial în peloidogeneză.

Consideraţii ecologice

încadrarea lacului tipului eutrof este ilustrată printre altele de pre-

dominarea speciilor eutrofe, dintre care cităm : Fragiiaria capucina, Syne-
dra ulna, Synedra ulna var., biceps, Caloneis amphisbaena, Amphora ovalis,

Gomphonema acuminatum, Hantzschia amphioxys, Crucigenia quadrata,
Ulothrix zonata, Cladophora glomerata, Oedogonium sp., Spirogyra sp.

Gradul de salinitate scăzut al apelor se reflectă prin prezenţa specii-

lor caracteristice unui astfel de biotop. Dintre aceste specii se pot exem-

plifica : Tabellaria jenestrata, Fragiiaria capucina, Synedra ulna, Synedra

ulna var., biceps, Synedra acuş, Cocconeis placentula, Caloneis amphis-

baena, Gomphonema acuminatum, Ulothrix zonata, Cladophora glomerata.

Speciile halofile sînt o prezenţă pe care o considerăm nespecifică. De

altfel numai două specii sînt încadrate în această categorie : Cymbella

pusilla (halofilă tipică) şi Nitzschia lorenzina (mezohalobă).

O altă categorie de specii şi anume cele alcalifile (Synedra ulna, S.

ulna var. biceps, Cocconeis placentula, Navicula rhynchocephala, Am-

phora ovalis) subliniază caracteristicile acsstui bazin în acest sens.

Specia Nr. eel/1

Anabaena tenuis

Anabaena variabilis

Oscillatoria limosa

Tabellaria fenestrate

Fragilaria capucina

Synedra ulma var. biceps

Amphora ovalis

Crucigenia quadrata
Ulothrix zonala

Oedogonium sp.

Spirogyra sp.

Euglena polymorpha
Phacus longicauda

0 — 60.000

0— 84.000

0 — 280.000

0 — 240.000

0— 48.000

0 — 4.000

0 — 4.000

0— 32.000

0— 32.000

0— 80.000

0— 40.000

0 — 4.000

0 — 4.000
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De asemenea, prezenţa a numeroase specii calcifile : Oscillatoria te-

nuis. Synedra ulna, S. ulna var. biceps, S. acuş, Navicula rhynchocephala,

Amphora oralis, Gomphonema acuminatum, Hantzschia amphioxys este

foarte semnificativă pentru acest lac.

în sfîrşit, unele specii indicatoare a apelor bogate în H->S : Achnan-

thes affirm, Caloneis amphisbaena, Hantzschia amphioxys completează

spectrul ecologic al populaţiilor algale din acest lac.

Fauna acvatică — structura calitativă şi cantitativă

în zooplancton ui lacului Nucşoara sînt prezenţi următorii taxoni :

Arcella vulgaris, Colpoda sp., Ceriodaphnia reticulata. Simocephalus ex-

pinosus, Euritemora velox.

Tabelul 2

Compoziţia calitativă şi cantitativă a zooplanctonului din lacul

Nucşoara — iunie 1981

(exemplare/1 apă)

Din analiza componentelor zooplanctonului, reiese că dintre Crusta-

cei, Cladocerii, verigi importante în lanţurile trofice ale bazinelor acvatice

predomină ca specii şi indivizi. Dintre ei menţionăm în mod special pe

Ceriodaphnia reticulata (max. 40 indivizi l/apă), Euritemora velox şi

Simocephalus expinosus. Protozoarele sărace în specii şi individi sînt

reprezentate prin specii ale genulu Arcella şi Colpoda.

Toate formele identificate în fauna zooplanctonului a acestui lac

sînt forme comune în bazinele de apă dulce cu importanţă în economia

acvatică.

Gradul de saprobitate al apei se încadrează în limitele oligo/B-mezo-

saprobe, cu tendinţe, însă, de creştere a actualului nivel de poluare, în

special către o poluare determinată de acumularea în exces a substan-

ţelor organice.

Lacul Nuşcoara, prin componentele biocenozelor sale, poate fi apre-

ciat că dispune de un nivel maxim al productivităţii sale biologice, pre-

miză esenţială pentru asigurarea componentei organice a nămolului te-

rapeutic.

�
SPECIA Staţia 1 Staţia 2 Staţia 3 Staţia 4

Arcella vulgaris

Colpoda sp.

Ceriodaphnia reticulata

Simocephalus expinosus
Euritemona velox

3,00

2,0

6,00

4,0

10,00

40,00

10,11

18,00

30,00

10,00
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GENERAL CONSIDERATIONS ON THE LAKE NUCŞOARA

FLORA AND FAUNA (ARGEŞ)

Summary

The research of the floristic and faunistic structures from the

Nucşoara lake (the 1981 summer) put into evidence their domination

by the characteristic elements of the eutrophic waters. This constitute

a specificai state for the position of this lake at the cea. 800 m. alti-

tude.

The saprobity degree of the water is situated in oligo/mesosaprobe

limits, especially towards a pollution determined by the excessive

accumulations of the organic substances.

The Nucşoara lake, bi its bioccnotic components, may be appre-

ciate as disposing by a maximum level of its biological productivity.

This is an essential premise to assure the organic component of the

terapeutic mud.

BIBLIOGRAFIE

1. BOURRELLY P., Les algues d'eau douce, vol. I—III, Paris, 1966—1969.

2. DAMIAN-GEORGESCU A., Crustacea — Copepoda (Fam. Cyclopidae). Fauna

R. S. Romania, vol. IV, fasc. 8, 1966.

3. HOLLERBACH M. M., KOSINSKAIA E. X., POLIANSKII V. 1., Sinezelenie

vodorosli, in Opredeliteli presnovodnih vodorosli SSSR., vol. 2. Moskva —

Leningrad, 1953.

4. GÎSTESCU P., Lacurile din România. Ed. Acad. R.S.R. Bucureşti, 1971.

5. HEERING W., Chlorophy ceae, in A. PASCHER, Die Süsswasser — Flora, VI,

Jena, 1921.

6. lONESCU VENERA, NASTASESCU MARIA, Consideraţii generale asupra flo-

rei şi faunei lacului Nucşoara (Argeş), Convenţie colab. şt., 19 pag.

dactilo, 1981.

7. KUDO R. C, Protozoology, Illinois, U.S.A., 1960.

8. LEMMERMNAN E., BRUNTHALER J., PASCHER A., in A. PASCHER, Die

Süsswasser — Flora V, Jena, 1915.

9. NEGREA ST., Conspectul faunistic şi chorologic al Cladocerilor din R.P.R.,

Probleme de biologie, Edit. Aoad. R.P.R., 1964.

10. SCOURFIELD 1.5.0.. HARDING J. P.. A key to the British Freshwater Cla-

docera, With notes on their Ecology, Fresh. Biol. Assoc, Sc. Public.,

nr. 5, 1966.

11. WERFF A. van der, HÜLS H., Diatomeenflora van Nederland, Haag, 1957—

1974.

12. ZABELINA M. M., KISELEV I. A., PROSKINA-LAVRENPO A. 1., SESU-

KOVA V. S., Diatomovie vodorosli, in Opredeliteli presnovodnih vodo-

rosli SSSR., vol. 4, Moskva — Leningrad, 1951.


