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PRINCIPALELE ELEMENTE ALE FLOREI ALGALE DIN LACUL

CÎINENI (JUD. BRĂILA) ŞI VALOAREA LOR INDICATOARE

PENTRU TIPUL DE SEDIMENTE

VENERA IONESCU, VALENTIN-ALEX. С. BULGĂREANU

Lucrarea prezintă unele date privind valoarea indicatoare a altfo-

florei pentru tipul de sedimente şi a stadiului de evoluţie al acestora.

Lacul Cîineni este situat în cîmpia piemontană a Rîmnicului, făcînd

parte din grupa Umanelor fluviatile de pe cursul inferior al Buzăului.

Are o suprafaţă de cea 90 ha şi din punct de vedere hidrochimic este de

tip clorurat sodic-magnezian, tranzitiv sulfatat-magnezian. Concentraţia

în săruri variază foarte mult, valoarea maximă înregistrată de-a lungul
anilor fiind de 46,5 g • 1"1 (Gâştescu, 1971 ; Ştef şi colab., 1979).

Din punct de vedere limnogeologie, o secţiune transversală N—S

(fig. 1), evidenţiază depuneri subţiri de mîl gălbui şi groase de nămoluri

pelogene şi onctuoase, uneori nisipoase, alteori în diverse stadii de argili-

zare. Cele mai vechi depozite care alcătuiesc cuveta lacustră sînt cele

loessoide.

Evoluţia sedimentelor de la mîlurile gălbui la nămolurile în curs de

argilizare este fidel ilustrată de o algofloră specifică. Din analiza calita-

tivă a algoflorei cantonată într-un număr de 5 categorii principale de

sedimente în stadii de formare progresivă (mîl gălbui nămol negru (mg n);
nămol pelogen ± nămol negru (p ± n) ; nămol negru onctuos (n) ; nămol

negru + nămol cenuşiu (n + ne) ; nămol negru -f nămol cenuşiu, cît şi

nămol cenuşiu -4- nămol negru, ambele în curs de argilizare (n + ne -> a ;

ne + n ->- a ; tab. 1) au reieşit o serie de particularităţi privind caracterul

de element indicator al florei algale pentru diferitele tipuri de sedi-

mente şi pentru stadiul de evoluţie al acestora.

1. Numărul cel mai mare de taxoni este întîlnit în sedimentele de tip

~p±n" ; valori intermediare ale acestui număr se observă în seria „n,

n±nc", iar minime în sedimentele în curs de argilizare.

2. Diatomeele, ca elemente cu participarea cea mai slabă în procssul

de peloidogeneză, au o prezenţă diferită in cele 5 tipuri de sedimente ana-

lizate şi anume în cele de tip ~mg n" participă în proporţie de 500/0 men-

ţinîndu-se la valori apropiate pentru tipurile ~p±n" cît şi ~n + nc"

(45%) ; în sedimentele în curs de argilizare participarea atinge chiar 750/0 .
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3. Raportînd numărul formelor cu rol cert în peloidogeneză la col al

numărul de diatomee, obţinem următoarele valori: mg/n. 3:3=1 ;

p ± n, 12 : 10 = 1.2 ; n, 9 :' 7 = 1,3 ; n + ne, 3 :7 = 0,4 ; n + ne ->a şi

ne + n-*a, 2 :6 = 0,3.

Figura 1. — Secţiune limnogeologică în zona centrală a lacului Cîineni ; 1, mîl

gălbui ; 2, nămol pelogen, uneori nisipos ; 3, nămol negru, onctuos ; 4, nămoluri

onctuoase negre şi cenuşii ; 5, nămol eenuşiu-gălbui ; 6, tranziţie de la nămoluri

negre şi cenuşii la argile ; 7, tranziţie de la nămol eenuşiu-gălbui la argilă ;

8, argilă.

Din cele mai sus menţionate, rezultă că valorile mai mici de 0,5, in-

dică o degradare pronunţată a calităţii sedimentelor respective.

4. Datele obţinute se verifică şi în cazul altor lacuri sărate pelogene,

fapt care atestă valoarea indicatoare a algoflorei, în raport cu participa-

rea anumitor grupe majore, a tipului de sediment şi a stadiului de evolu-

ţie sau involuţie într-un anumit moment.

MAIN ELEMENTS OF ALGAL FLORA FROM CIINENI LAKE

(BRĂILA DISTRICT) AND THEIR INDICATIVE VALUE

FOR SEDIMENT TYPE

Résumé

The evolution of modern sediments of brackish pelogenous Cii-

neni lake, from yellow silts to more or less argilized muds, is shown

by a specific algal flora.
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The greatest number of taxa is found in pelogenous sediments

(22) while a quantitative decreasing characterizes the more or less

argilized sediments (8).

The ratio between the number of species having an obvious role

in peloidogenesis processes and the number of diatoms has different

values ; these onens sare increasing from the sediments found at the ini-

tial stage of peloidogenesis (for yellow silts and black muds, the ratio

is 1) to the mature sediments (pelogenous and unctuous black muds

= 1.2 ; black unctuous muds = 1.3), then decreasing to those sedi-

ments more or less degraded (black and grey unctuous muds = 0.4 ;

black and grey muds argilized = 0.3).
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