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ASUPRA LIMNOLOGIEI LACULUI SUPRASĂRAT

BAIA MIRESII

(„MUNTELE DE SARE", SLÄNIC-PRAHOVA)

V.-A. С. BULGĂERANU, VENERA IONESCU-ŢECULESCU, MARIA NĂSTĂSESCU,

P. RACLARU, AURA CEHLAROV, D. HANNICH, D. MOZA

Cercetările efectuate în perioada februarie—noiembrie 1977, au

pus în evidenţă caracteristicile geobotanice, morfologice, fizico-chimice,

biologice şi mineralogice ale zonei circumlacustre şi a ecosistemului

Grota Miresii — Baia Miresii.

Alimentarea sezonieră cu ape relativ dulci a lacului Baia Miresii

şi procesele de fisurare şi surpare parţială a Grotei, realizează modi-

ficări ale morfometriei cuvetei lacustre (colmatare). Variaţia tempe-

raturii şi salinităţii apelor cu adîncimea arată o stratificaţie neclară ;

inflexiunile evidente ale curbelor par să indice niveluri de îndulcire

în legătură cu circulaţia subterană a apelor relativ dulci prin golurile

de dizolvare din „Muntele de sare". Influxul de ape sărate din Baia

Miresii, se amestecă doar cu apele din epilimnion ; la acest nivel,

temperatura apei creşte odată cu scăderea transparenţei apelor.

Structura biologică a apelor lacului este de tip oligotrof ; în flora

şi fauna lacului predomină net Dunaliella viridis şi Tubifex tubifex.

Indicele saprobic Dresscher-van der Mark cît şi unele organisme indi-

catoare polisaprobe denotă o poluare foarte intensă.

Din punct de vedere mineralogic, mîlurile gălbui cu cristale şi

fragmente de sare prezintă conţinuturi maxime în minerale argiloase

cuarţ şi feldspaţi ; mineralele grele tind să se distribuie în sectoarele

depresionare ale fundului lacului.

Fitobentosul este format exclusiv din specia Oscillatoria gemi-

nata ; mai este întîlnită şi forma euplanctonică Dunaliella viridis, care

apare în sedimente la sfîrşitul ciclului ei de dezvoltare. Sub raport

ecologic, Dunaliella viridis şi structura cantitativă a fitoplanctonului

nu depind de adîncimea lacului, temperatura apei, reziduul fix şi tran-
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sparenţa Secchi ; Artemia salina prezintă corelaţii pozitive cu tempe-

ratura apei şi anticorelaţii (corelaţii negative) cu adîncimea ; din punct

de vedere cantitativ nu depinde de transparenţă şi nici de salinitate ;

zooplanctonul prezintă corelaţii cu temperatura apei şi anticorelaţii

cu adîncimea şi transparenţa apei ; dezvoltarea sa numerică nu depinde

de salinitate ; distribuţia fitobentosului este independentă de adincimea

lacului.

Zona lacustră Slănic-Prahova este legată de existenţa salinei omo-

nime : actul de naştere al acesteia din urmă a fost datat 20 apr. 1685

(A na Pîrşcovean u-A posto 1 i d e, 1963), dar ansamblul numit

~M

untele de sare" — monument al naturii — şi care cantonează lacul

Baia Miserii, nu exista încă în a doua jumătate a secolului al XVIII-

Iea (V. Sencu, 1968). Ca toponimic, Baia Miresii ar data — după surse

locale — din anul 1920.

I. Zona circumlacustră şi lacul propriuzis

Din punct de vedere geobotanic, vegetaţia circumlacustră se

încadrează în etajul fagului, caracterizîndu-se printr-o întrepătrundere

a speciilor montane, în general, mezofile şi mexoxerofile, cu specii de

deal xeromezofile şi xerofile. La acestea se adaugă unele specii helo-

file şi mezohelofile, condiţionate de un sol cu exces de umiditate,

precum şi unele specii halofile, condiţionate de un sol sărăturat.

Vegetaţia actuală are un caracter secundar, fitocenozele dezvol-

tîndu-se mozaicat datorită variaţiei pe distanţe mici a factorilor eco-

logici şi geografici ce le determină. Vegetaţia este formată în princi-

pal de Hippophaëtum Issler 1924, cu rol foarte important în fixarea

terenului supus eroziunilor şi alunecărilor.

Fitocenozele ierboase aparţin următoarelor asociaţii : Festucetum

pratensis Soö 1932, în locurile insuficient de umede ; Poëtum trivia-

lis Soö 1940, în condiţii de umiditate sporită faţă de precedentele ;

Lolio-Cynosuretum (Br.-81. et De Leeuw 1936) Tx. 1937 în locuri plane
sau uşor înclinate, cu umiditate moderată ; Botriochloetum ischaemi

Krist 1937, pe pante însorite, sudice sau sud-estice ; Cynodonto-
Poëtum angustijoliae (Raps. 1926) Soö 1957, în locuri bătătorite ; Ar-

temisietum salinge Soö 1927, pe locuri sărăturate, uscate ; Puccinellie-

tum distantis Knapp 1948, pe locuri sărăturate, umede ; Juncetum

gerardii (Venz. 1934) Wend. 1950, în condiţii de umiditate accentuată.

Din punct de vedere morfologic, lacul Baia Miresii reprezintă
o acumulare de apă sărată, cu contur quasi-circular, situată în inte-

riorul unei vechi saline (numită „Grota Miresii") de tip ~
clopot", avînd

tavanul în mare parte prăbuşit (planşele I, 11, III).

Creşterea suprafeţei oglinzii de apă (de la dimensiunile de 46 X

38 m — după I. Pişota et al., 1963 — la 52 X 40 m — conform ridi-

cării fotogrammetrice efectuate de I. Rădul es с u şi colab., 1977),

concomitent cu reducerea adîncimii lacului (de la 32 m la 29,3 m, după

autorii suscitaţi (fig. 1) se datoresc prăbuşirii în lac a unor blocuri de

sare din pereţii interiori ai Grotei, fenomen accentuat de cutremurul
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dm 4 martie 1977. La acestea se adaugă fisuraţia tectonică şi de ten-

siune, lărgită ulterior prin dizolvare care marchează clar o tendinţă
de fragmentare, cu posibile detaşări spectaculoase de mase de sare în
viitorul apropiat. Fisurile, de dimensiuni uneori remarcabile (peste
20 cm deschidere, fig. 2 şi 3), evoluează rapid ; măsurători efectuate
sistematic in perioada martie—august 1977 asupra a 4 fisuri impor-
tante au arătat un ritm de deschidere a acestora de 0 116—0 43 mm
zilnic adică 4,2—15.7 cm/an !

Schiţa batimetncă a lacului Baia Miresii ; a, conturul lacului (pereţi de
sare iară nişe de dizolvare) ; b, idem (pereţi de sare cu nise de dizolvare) ; с

izobate ; d, aflux sezonier de apă sărată din Baia Neagră (= Baia Porcului)

Fig. 1.

O altă solicitare a ansamblului „Muntele de sare" o reprezintă
procesele sezoniere de dizolvare la nivelul suprafeţei apei lacului (mai
ales primăvara şi la începutul verii), cu formare de nişe (uneori de
cea 5 m adîncime în sens orizontal !) care pe alocuri sînt afectate de
prăbuşiri parţiale (fig. 4). Există, de asemenea, 3—4 nişe de dizolvare

vechi (situate actualmente sub nivelul apei lacului, pîn'ă la 1,5—2 m

adîncime), uşor observabile de pe puntea de lemn cînd
apa lacului

este clară.

Procesele de dizolvare a sării nu se limitează numai la „Muntele
de sare", ci afectează, prin mişcări de coborîre a terenului întreaga
„dolină carstică de surpare şi sufoziune" (numită astfel de V. S e n с u,

1968). în care se află „Muntele de sare" şi lacurile Baia Baciului şi'
Baia Neagră. Acest fapt este demonstrat de degradarea unor amenajări
recente (podeţe de lemn pentru plajă, ziduri de sprijin din piatră ;



Vedere de an-

samblu (de la sud—est

către nord—vest) a

„Muntelui de sare" ; a)

deschiderea apicală a

Grotei Miresii ; b) ac-

cesul apelor lacului Ba-

ia Neagră în lacul Baia

Miresii (foto : mg. I.

Rădulescu).

Fig. 2.

Fisurile din pe-

retele sud estic al „Mun

telui de sare" (detaliu) ;

a) accesul apelor lacu-

lui Baia Neagră în la-

cul Baia Miresii (foto :

mg. V.A. Bulgăreanu).

Fig. 3.
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Nişe de dizolvare afectate pe alocuri de surpări, Grota Miresii (săgeţile
indică cele două nişe de dizolvare cu poziţie convergentă, fapt care explică mişcă-
rile diferenţiat? ab unor compartimenta ale ..Muntelui de sare

I ', delimitate de

fisuri) ; a, lacul Baia Miresii (foto : mg. V. A. Bulgăreanu).

Fig. 4.

Fig. 5. Coborîrea terenului (săgeţile indică deformarea împrejmuirii de zidărie,

lul
NW al lacului Baia Baciului), datorită proceselor de dizolvare a sării ;

,Muntele de sare" ; b, podeţ de lemn pentru plajă, lacul Baia Baciului (foto :
mg. V. A. Bulgăreanu).
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fig. 5) din jurul lacului Baia Baciului cît şi prin alura oblică a unor

nişe de dizolvare în peretele interior al Grotei Miresii (fig. 4).

Din punct de vedere fizic o-c h i m i c, apele lacului Baia Miresii

prin contactul permanent şi direct cu masa de sare reprezintă o solu-

ţie naturală hipersalină, a cărei salinitate scade sezonier în urma apor-

tului direct de ape pluviale sau p?in influxul de ape temporar mai

diluate din lacul Baia Neagră (fig. 6), printr-un canal de dizolvare

situat la baza peretelui exterior sud-estic l (planşa 111).

Transparenţa (fig. 7) apelor lacului Baia Miresii este relativ scăzută

în vară, cînd agitaţia apelor lacului Baia Neagră antrenează şi introduce

suspensii solide în lac.

Variaţia reziduului fix (RF W , g. 1—1) a

apelor de suprafaţă ale lacurilor Baia Miresii

(GM) şi Baia Neagră (sectorul central — BNA ;
defluxul în Baia Miresii — BNB) ; se observă

concordanţa variaţiei valorilor RF w pentru cele

3 puncte, fapt confirmat şi de analiza statico-

matematică (v. tab. 2)

Fig. 6.

1 Apele lacului Baia Miresii, la nivele mai ridicate, deversează printr-un
preaplin natural. în sectorul nord-vestic al lacului Baia Baciului.
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Salinitatea (exprimată prin rezidiuul fix la 105°, în g. 1 _1 ) şi
temperatura apei marchează uneori tendinţe de stratificare. Expunerea
solară redusă şi alimentarea exclusiv sezonieră a lacului cu ape rela-

tiv dulci sînt cauzele acestei stratificaţii slab evidenţiate, unde ter-

moclina şi respectiv chemoclina se conturează difuz în jurul adincimii

de cea 2 m (fig. 8 şi 9). Curbele obţinute de noi sînt comparabile cu

cele trasate de I. T. Pi sota et al. (1969) şi de P. Gâştescu (1971).
Inflexiunile curbelor de variaţie a temperaturii apei, dar mai ales ale

Variaţia valorilor transparenţei Secchi (T, cm) la lacurile Baia Miresii |
şi Baia Neagră, sectorul central (BNA) ; alături de corelaţia relativ evidentă intre

transparenţele celor două lacuri (v. tab. 2), se remarcă amplitudinea mai mare ч

variaţiei transparenţei în cazul Baia Miresii, probabil datorită adîncimii compa-
rativ mai mari a acesteia.

Fig. 7.

rezidiuului fix cu adîncimea (fig. 8 şi 9), le-am explicat prin prezenţa

la nivelele respective a unor surse de îndulcire relativă legate de

circulaţia apelor de suprafaţă prin golurile de dizolvare din masa

„Muntelui de sare
u

; intensitatea (debitul ?) acestor surse l-am apre-

ciat statistico-matematic (fig. 10) : nivelurile cu cea mai mare variaţie
în timp a valorilor RFw [deci cu valori maxime ale coeficientului de

variaţie, ev (%)] şi cu valorile RFw mediu cele mai scăzute, pot fi

considerate ca avînd debitele maxime de îndulcire. Principalul nivel

de îndulcire — suprafaţa apei lacului — este determinat de aportul

pluvial sezonier ; dintre nivelurile de îndulcire mai importante cu pozi-

ţie submersă este de menţionat cel de la 15 m adîncime.

Raporturile între unele componente fizico-chimice ale ecosistemu-

lui Orota Miresii — Baia Miresii au fost analizate statistico-matema-

tic ; din analiza corelaţiilor distinct semnificative obţinute (pentru

numărul de perechi de valori n=5—19 şi pragul de semnificaţie

a=o.oo1 —0,01, coeficientul de corelaţie г depăşeşte valoarea 0,83), se

remarcă următoarele :
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— dependenţa temperaturilor aerului din exterior, din Grotă şi
a apelor din epilimnionul Băii Miresii, datorita unei bune circulaţii
a aerului prin galeria de acces şi deschiderea apicală a Grotei ;

Variaţia temperaturii apei lacului Baia Miresii (t°) cu adîncimea ; se

remarcă prezenţa slab conturată a termoclinei în jurul adâncimii de 2 m.

Fig. 8.

— amestecul apelor din epilimnionul Bării Miresii cu cele din
Baia Neagra este demonstrată de corelaţiile între temperaturile şi sali-

nităţile celor două lacuri ; un alt argument : corelaţia între transpa-
renţele celor două lacuri ;
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— temperatura la suprafaţa apei lacului Baia Miresii creşte odată

cu mărirea turbidităţii apelor lacului, probabil datorită absorbţiei şi

reţinerii energiei calorice în acest strat ; o altă explicaţie : prezenţa
unui strat de apă mai dulce cu care se asociază turbiditatea lacului.

Variaţia valorilor reziduului fix al apelor lacului Baia Miresii (RF w ) cu

adîncimea ; se remarcă prezenţa slab conturată a chemoclinei (cu excepţia profi-

lului din iunie). Inflexiunile curbelor ar indica nivelurile de alimentare (marcate,

cu aproximaţie, prin săgeţi) cu ape relativ dulci, care circulă prin golurile de

dizolvare din masivul de sare.

Fig. 9.
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Structura biologică a apelor lacului Baia Miresii este de

tip oligotrof, ilustrat de caracterul paucispecific al algoflorei (tabelul 1)

şi de valorile scăzute ale numărului de cel. I—l.1 —1
.

Vriaţia valorilor reziduului fix al apelor lacului Baia Mire&ii la diverse

adincimi, corespunzând 'nivelurilor şi internivelurilor de îndulcire din figura 9 ;
analiza valorilor covarianţei (ev., %) şi a mediilor aritmetice pentru RFv, indică

în afara epilimnionului, o îndulcire relativ importantă, la cea 15 m adîncime.

Fig. 10.
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Distribuţia pe verticală a fitoplanctonului (tabelul 2), relevă valon

maxime ale numărului mediu de cel. I_l1 _1 la adîncimile de 0,5 ; 2,5 ;3 ;

11 (valori peste 1000 cel. I -1
). Sezonier, Dunaliella viridis are o dez-

Tabelul 1

Structura calitativă şi cantitativă a fitoplanctonului din Baia Miresii,

febr—nov. 1977

Tabelul 2

Distribuţia pe verticală a fitoplanctonului (febr.— nov. 1977) şi zooplanctonului

(mai- nov. 1977) din lacul Baia Miresii

voltare mai abundentă în lunile de toamnă, respectiv octombrie şi

anume la adîncimea de 3 m (fig. 11 a) ; în lunile februarie, iunie,

august, octombrie şi la 18 noiembrie (fig. 11 b), se remarcă lipsa totală

a acestei forme în apele de suprafaţă ale lacului. O valoare maximă

Denumirea speciei cel. l-i Adîncimea, n

Chroococcus minutus

Cryptomonas salina

Dunaliella salina

Dunaliella viridis

0—1071

0—1000

0— 500

0—7500

0 ; l ; 15 ;

0 ; 0,5 ; 1 ;

1 ;

0 ; 0,5 ; 1 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ;

7 ; 9 ; 11 ; 15 ; 20.

Nr. te

cel. l-i

Nr. total de :ota!il de :

indivizi

î-i

Nr. mediu :

indivizi,
cel. l—i i—i

0

0,5

1

1,5

2

2,5
3

4

5

6

7

9

10

11

13

15

20

25

0—1571

0—5500

0—1500

0

0—1000

0—2500

1500—7500

1500

0— 500

0

0— 500

500—1000

0

500—2000

0

500—1000

0— 500

0

0—10

0— 4

0— 6

0— 4

0— 8

0— 3

0— 2

0— 2

0— 1

0— 2

0— 1

0

0— 2

0— 0,6

0

0— 0,6

0

0

509

2000

500

0

200

1000

4500

1500

375

0

250

750

0

1250

0

300

200

0

6,38

1.22

2,88

0,65

5,05

0,71

0,42

0,23

0,82

0,48

0,14
0

0,60

0,08

0

0,08

0

0
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se înregistrează numai la data de 25 nov. La nivelul metalimnionului

(I—2 m adîncime), numărul maxim de celule este însă atins la 18 nov

1977 -.

Fig. 11. Variaţia numărului de cel/l de Dunaliella viridis cu adîncimea lacului

Baia Miresii (a) ; variaţia numărului de cel/l de Dunaliella viridis din Baia Miresii,

la suprafaţa apei (1) şi la I—21 —2 m adîncime (2) ; în perioada 14 iulie—18 noiembrie

1977 inclusiv, D. viridis este absentă în apele de suprafaţă (b).

2 Venera lonescu, Maria Năstăsescu, P. Raclaru : Studiu privind biologia

lacurilor Baia Baciului, Grota Miresei, Baia Neagră, Baia Roşie (zona Slănic-

Prahova), etapa I-a, contr. 71/1977, O.J.T. Prahova.



Zooplanctonul existent în apele lacului Baia Miresii se caracteri-

zează prin predominarea formelor Tubifex tubifex, Loxophyllum sp.

şi Metopus sp. (tabelul 3). Distribuţia pe verticală a zooplanctonului

(tabelul 2 ; fig. 12), indică o stratificaţie cu prezenţa unor maxime la

adîncimile de 0,1 şi 2 m.

Tabelul 3

Structura cantitativă şi calitativă a zooplanctonului din Baia Miresii mai—nov. 1977

Artemia salina (fig. 13), formă frecvent peloidogenă în alte bazine

lacustre, prezintă la Baia Miresii o stratificaţie relativ evidentă cu

maximele la aceleaşi adîncimi ca cele citate mai sus.

Indicele saprobic Dresscher-van der Mark (1976), calculat pe baza

conţinutului în ciliate, are o valoare negativă, maximă (=—3), ceeace

denotă o poluare foarte intensă. Acest diagnostic este confirmat şi de

abundenţa speciei Tubifex tubifex, organism cert polisaprob (M ă 1 ă-

cea, 1969).

Din punct de vedere mineralogic, sedimentele lacului Baia

Miresii (mîluri gălbui, uneori nisipoase, cu cristale şi fragmente de

sare, de dimensiuni milimetrice şi submilimetrice), prezintă о сo m-

poziţie relativ diversă: minerale argiloase
;i

(illit + mont-

morillonit ± caolinit = 55,23<>/p ), cuarţ ± feldspart calcosodic (=20,490/0 ),

3 Analiza termică diferenţială a fost efectuată de chimist Gh. Enache

81
6 — Lucrările grădinii botanice

Denumirea speciei indivizi l-
1

Adîncimea, m

Spirostomum sp. 0—1,1 0 ; 1 ;

Coleps sp. 0—5 0 ; 0,5 ; 10 ;

Metopus sp. 0—6 0 ; 0.5 ; 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 5 ; б ;

Loxophyllum sp. 0—8 0 ; 2 ; 10 ;

Nassula sp. 0—4 1 ; 2 ; 5 ; 10 ;

Spirorhynchus sp. 0—6 1 ; 2 ;

Frontonia sp. 0—1 6 ;

Macrostomum romanicum 0—1 0 ; 5 ;

Tubifex tubifex

Artemia salina

0—10

0—4

0 ; 0,5 : 1 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 11 ;

0 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 2.5 ; 5 ; 7 ;

Arctodiaptomus salinus 0—0,4 0 ; 1 ; 2 ;

Cryptochironomus gr.

friedmanae 0—0.6 5;

Ep hydra sp. 0—1 0 ; 2.
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calcit + dolomit (=B,7B<>/0 ), anhidrit cv Sr. (—4,510/o) f
minerale opace

(=3,47Vc), mice (clorit + muscovit + biotit = 6,96%), glauconit

(=0,69%) şi minerale grele (granat + zircon + rutil + sfen + turma-

lină + staurolit + leucoxen = 1,22%).

Variaţia numărului de ex/1 de Tubifex tubijex, Metopus sp. şi Loxophyllum

sp., cu adîncimea lacului Baia Miresii ; se remarcă concentrarea acestor forme

aproape exclusiv în ape puţin adinei (sub 5 m).

Fig. 12.

Corelaţiile cu adîncimea lacului au arătat (pentru n=6 şi pentru

a=o,o5—0,001, coeficientul de corelaţie, r=0,170—0,871), că asociaţia

de minerale grele compusă din granat + rutil + zircon + sfen + tur-
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mălină, se acumulează preferenţial în sectoarele depresionare ale fun-

dului lacului ; celelalte minerale manifesta o tendinţă asemănătoare dar

distribuţia lor pe suprafaţa fundului este perturbată, se pare, de curenţi
de fund, în relaţie cu nivelurile de îndulcire din hipolimnion' (fig. 9

si 10). Ne apar însă inexplicabile corelaţiile semnificative între conţi-

nuturile în elemente litice argiloase şi cele de anhidrit şi respectiv
de mice.

în sedimentele astfel caracterizate ale lacului Baia Miresii se gă-

seşte un fitob ent o s conţinînd Oscillatoria geminata şi Danaliella

Fig. 13. Variaţia numărului de ex/1 de Artemia salina cu adîncimea lacului Baia

Miresii ; se remarcă prezenţa acestei specii exclusiv în apele cu adâncimi sub 10m.
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viridis ; ultima formă, cunoscută ca euplanctonică, apare în sedimentul

de fund, cînd îşi încheie ciclul ei de dezvoltare. Distribuţia celor două

specii este reprezentată în fig. 14.

Fig. 14. Distribuţia cantitativă a fitobentosului din sedimentele lacului Baia

Miresii ; a, conturul lacului (pereţi de sare fără nişe de dizolvare) ; b, idem

(pereţi de sare cu nişe de dizolvare) c, izolinii ; d, aflux sezonier de apă sărată

din Baia Neagră.

11. CONSIDERAŢII ECOLOGICE

In vederea stabilirii influenţei condiţiilor de mediu asupra unor

componente ale ecosistemului Baia Miresii, s-au analizat statistico-ma-

tematic, corelaţiile între : fitoplancton, zooplancton, Dunaliella viridis,

Artemia salina şi adîncimea lacului, temperatura apei, reziduul fix şi

transparenţa (Secchi). Pentru un prag de semnificaţie strict ales (oc =

0,001—0,01; n = 59—60; r= 0,005—0,607), s-au observat următoarele:

— numărul de cel. 1 — 1 de Dunaliella viridis şi de fitoplancton (în

general) nu depind de factorii de mediu enumeraţi anterior ; într-adevăr,

Ern. С. Teodore seu (1905) şi N. P. Masiuk (1973) menţionează

valori foarte variabile pentru adîncimea, temperatura şi salinitatea apei
în care se dezvoltă D. viridis ; aparenta dependenţă a acestei specii de

salinitate (cf. fig. 11 a), neconfirmată statistico-matematic, s-ar explica

probabil printr-un conţinut în microelemente asociat apelor de îndul-

cire din diferite perioade şi de la diverse adîncimi ;

— numărul de exemplare de Artemia salina prezintă corelaţii pozi-
tive cu temperatura apei şi anticorelaţii cu adîncimea ; aceste corelaţii
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ilustrează de fapt fototactismul şi termotactismul ei pozitiv (J. He m-

pel-Zawitkowska, 1971 ; F.' R. Horne, 1971) ;

— numărul de exemplare de Artemia salina nu se corelează sem-

nificativ cu transparenţa apei şi nici cu salinitatea ; acest din urmă

fapt, confirmă doar parţial, calitatea acesteia de halobiont ;

— zooplactonul (Metopus, Tabifex şi Loxophyllum), exprimat în

exemplare I_l,1_1

, prezintă corelaţii negative cu adîncimea şi corelaţii
pozitive cu temperatura apei ;

— lipsa corelaţiei între zooplanctonul exprimat cantitativ şi sali-

nitatea apei pare să confirme caracterul euritop al genurilor Metopus

şi Loxophyllum ;

— Numărul de exemplare de zooplancton prezintă anticorelaţii re-

lativ semnificative cu transparenţa ;

— nu s-a observat nici o corelaţie între numărul de cel. cm 3 de

fitobentos şi adîncimea lacului.

Concluzii

Lacul antroposalin suprasărat Baia Miresii prezintă o evoluţie în

directă legătură cu alimentarea sezonieră cu ape relativ dulci şi cu

fisurările şi surpările de blocuri de sare din pereţii Grotei Miresii ;

acestea din urmă realizează colmatarea cuvetei lacustre.

Variaţia cu adîncimea a temperaturii şi salinităţii, marchează un

metalimnion difuz ; inflexiunile curbelor par să indice niveluri de în-

dulcire în legătură cu circulaţia subterană a apelor relativ dulci prin

golurile de dizolvare din
~M
untele de sare". Amestecul apelor sărate din

Baia Neagră cu cele din Baia Miresii se limitează la epilimnion ; la

acest nivel, temperatura apei creşte odată cu mărirea turbidităţii ape-

lor lacului.

Structura biologică a apelor lacului este de tip oligotrof. Flora şi

fauna lacului se caracterizează printr-un număr redus de specii şi
indivizi ; dintre acestea predomină net Dunaliella viridis şi Tubijex

tubijex. Indicele saprobic Dresscher-van der Mark defineşte o poluare

foarte intensă.

Din punct de vedere mineralogic, mîlurile gălbui cu cristale şi
fragmente de sare prezintă o compoziţie relativ diversă ; conţinuturile
maxime revin mineralelor argiloase, cuarţului şi feldspatului. Minera-

lele grele tind să se distribuie în sectoarele depresionare ale fundului

lacului.

Fitobentosul este reprezentat prin specia Oscillatoria geminata
căreia i se adaugă şi forma euplanctonică Dunaliclla viridis, care apare

în sedimente în momentul încheierii ciclului ei de dezvoltare.

Sub aspect ecologic, Dunaliella viridis şi structura cantitativă a

fitoplanctcnului nu depind de adîncimea lacului, temperatura apei,
reziduul fix şi transparenţa (Secchi) ; Artemia salina prezintă core-

laţii pozitive cu temperatura apei şi anticorelaţii cu adîncimea ; din

punct de vedere cantitativ, nu depinde de transparenţă şi nici de sali-
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nitate ; zooplanctonul prezintă corelaţii negative cu adîncimea şi trans-

parenţa apei cît şi corelaţii pozitive cu temperatura apei ; dezvoltarea

sa numerică nu depinde de salini täte ; distribuţia fitobentosului este

independentă de adîncimea lacului.

ON THE LIMNOLOGY OF THE HYPERSALINE LAKE BAIA MIRESII

~M
UNTELE DE SARE", SLÄNIC-PRAVOVA)

Résumé

The researches carried out in february—november 1977, emphasized the geobo-

tanical, morphological, physico-chemical, biological and mineralogical characteristics

both of the circumlacustrine area and of the ecosystem Grota Miresii - Baia Miresii.

The relative freshwater seasonal supply of lake Baia Miresii and the fissuring
and the landslide processes of the „grotto" („Grota Miresii"), change the lake

basin morphometry, more exactly by silting. The water temperature and salinity

variation with the depth shows an indefinite stratification ; the evident curves'

inflections seem to indicate levels with freshwater supplies through the dissolving

gaps of the salt massif. The salt water input from lake Baia Neagră into lake

Baia Miresii is mixing only with the epilimnion waters ; at this level, the water

temperature rises together with the water Secchi transparency lowering.

The biological structure of lake waters is oligotrophie with the predominance
of Dunaliella viridis and Tubifex tubifex. Both the saprobic index Dresscher —

van der Mark and some characteristic polysaprobic organisms show a very high

pollution level.

From the mineralogical point of view, the yellow silts with salt crystals and

fragments show high contents in clayey minerals, quartz and feldspar ; the heavy

minerals tend to accumulate in the depression areas of the lake bottom.

The phytobentos is exclusively formed by Oscillatoria geminata ; is to be

found also the euplanktonic species Dunaliella viridis, which falls into the bottom
sediments at the end of its growing cycle.

With regard to ecology, both Dunaliella viridis and the quantitative struc-

ture of phytoplankton are not depending on the lake depth, water temperature,

dry residue and Secchi transparency ; Artemia salina shows positive correlations

with water temperature and anticorrelations (negative correlations) with the

depth ; from the quantitative point of view is not depending neither on the Secchi

transparency nor on the salinity ; the Zooplankton shows correlations- with water

temperature and anticorrelations with depth and Secchi transparency ; its

numerical development is not depending on the salinity ; the phytobentos distri-

bution in lake sediments is independent on the lake depth.
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