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DATE NOI PRIVIND HIDROLOGIA, LIMNOGEOLOGIA

ŞI HIDROBOTANICA LACULUI HELIOTERM ŞI PELOGEN URSU

(SOVATA)

V.-A. C. BULGĂREANU, VENERA IONESCU-ŢECULESCU, D. HANNICH,

F. DEMETER

Lacul sărat Ursu, binecunoscut bazin helioterm şi rezervaţie

naturală, a fost studiat încă din sacolul trecut sub aspect genetic,

hidrologic şi balneologie.

Cercetările noastre din anul 1976 s-au axat pe interpretarea

ultimelor date hidrologice şi obţinerea de noi date limnogeologice şi

hidrobotanice.

Regimul termic şi salin al lacului este influenţat puternic de

balneaţia intensă, care determină reducerea saltului termic şi omo-

genizarea hidrochimică a apelor din epilimnion.

Depozitele submerse (mîluri nisipoase, nămoluri şi onc-

tuoase cenuşii, negre sau oliv) cuprind resturi de floră cormofitică

circumlacustră, care are o contribuţie importantă în procesele de pe-

loidogenejză.

Transparenţa apei şi indicele pH al sedimentelor sînt influ-

enţaţi parţial sau total de temperatura, indicelle pH şi mineralizarea

apelor de suprafaţă ale lacului.

Fitoplanctonul, modest structurat specific, şi cu o contribuţie

minoră în procesele de peloidogeneză, este dependent de temperatura,

mineralizarea apei şi indicele saprobic Dresscher-van der Mark pre-

cum şi de indicele pH şi raportul conţinuturilor de C0
2

şi CH
/(

din

sedimente ; fitobentosul, mult mai variat calitativ, este independent

de indicele pH al sedimentelor^

Nivelul de poluare al lacului (dependent de temperatura şi in-

dicele pH al apei de la suprafaţa lacului cît şi de indicele pH al se-

dimentelor) a fost foarte scăzut în perioada cercetărilor noastre.

Zona lacustră Sovata este bine cunoscută mai ales prin lacul sărat

Ursu ale cărui proprietăţi helioterme au fost observate încă din anul

1879 (I. Sfâriac, 1973).

Cercetările relativ numeroase (I. T. Pişo ta, 1960; Gh. Popa,

1960; I. Panait, Al. Вobe iс ă, 1968; I. Sfâriac, 1973), începute
încă din secolul trecut, s-au referit în special la fenomenele de helio-

termie. apoi la batirnetrie, geneză, hidrologie şi calităţile terapeutice
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ale apei lacului. In raport cu acestea, noi am realizat, atît interpretarea

unor date hidrologice din anul 1976, cit şi obţinerea în vara şi toamna

1976 de date noi limnogeologice şi hidrobotanice. Cu această ocazie, în

septembrie 1976, am pus în evidenţă, prin lucrări de carotaj prezenţa

nămolurilor sapropelice negre-cenuşii-oliv, onctuoase. în sectorul nord-

estic al lacului, actualmente neutilizat în balneaţie.
Lacul Urs u este situat la vechea confluenţă a pîraielor cu apă

duli o Topliţa (sau Topliţeni) şi Auriu cu pîrîul Sărat şi are, după ul-

timele măsurători efectuate în august 1969 (I. Sfâriac, 1973), o supra-

faţă de 4П235 m
2,

adîncimea maximă de 18,1 m si circumferinţa de

1180 m

Sub aspect genetic, lacul a fost considerat carstosalin, de către ma-

joritatea cercetătorilor (G h. Popa, 1960 ; I. T. P i ş o t a, 1960 ; I. Sfâ-

riac. 1973). Totuşi. I. Panait şi Al. Вob c i că (1968), susţin origi-

nea antroposalină a acestui lac. Perioada de formare, unanim accep-

tată este cuprinsă între anii 1870 şi 1880.

Actualmente se exploatează în scop balnear, doar sectorul SW

(notat pe figurile 6, 7, 8, 10. 12, 14, 15, 16 şi 18 cu litera A). în scopul
conservării pe cît posibil a heliotermiei, sectoarele В (central) şi С

(golful nordic) (v. figurile susamintite), nu se exploatează. După cum

vom vedea, la creşterea exagerată a numărului zilnic de scăldători în

sezonul cald (deşi programul de funcţionare al ştrandului helioterm

Ursu este divizat în două reprize : 9—13 şi 15—17), caracterul helio-

term şi deci terapeutic se atenuează foarte mult.

Hidrologie

Principalele caracteristici hidrologice cu efect terapeutic ale lacu-

lui Ursu — temperatura şi salinitatea — au constituit obiectul

unor variate şi detaliate studii, începute încă din secolul trecut (B.

Leng уe 1. Roth v. Tele gd, S. Кaleсsi nsz к i, I. Maxim,

cit. de I. T. P i şоt a, 1960), la care se adaugă studiile recente execu-

tate de I. Panait şi Al. Bobeică (1968).

Regimul termic şi salin al lacului este influenţat atît de aporturi

(debitul pîraielor Topliţeni şi Auriu, debitul afluent din lacurile Roşu
şi Verde, apa de precipitaţii şi de la stabilimentul balnear cît şi ali-

mentarea subterană), precum şi de pierderi (defluenţa în lacul Alunis
evaporaţia totală la suprafaţa lacului Ursu şi prelevările de apă din

lac de către băile calde). Un alt factor determinant este cel antropic,

reprezentat de utilizarea în general neraţională a sectorului sud-ves-

tic. în balneaţia heliotermă.

Cercetările efectuate în secolul nostru au pus în evidenţă strati-

ficaţia termică inversă (în epilimnion) pînă la nivelul termoclinei (=me-
talimnion) (adîncimea de 2—3 m) după care se conturează stratificatia
termică directă pînă la fundul lacului, în hipolimnion (I. T. Piş o t'a,
1960; I. Panait, Al. Bobeică, 1968). Salinitatea prezintă o creş-

tere continuă spre fund, cu un salt la nivelul chemoclinei (2—3 m

adîncime), care aici coinc'de aproximativ cu termoclina. Temperatura
apei la nivelul termorlinei în perioada anilor 1901—1976 a prezentat
valori diverse : 46° (S. К a 1 e с s i n s z к i, 1901) ; 61° (G. R i g 1 e r, 1902) ;



51° (M. Rôzsa, 1910); 32° (ï. Maxim, 1926); 33° (I. T. Piş о ta,

aug. 1955); 33° (I. Panait, Al. Вob c i că, iunie 1965); 42° (Institu-

tul de Meteorologie şi Hidrologie, iulie 1976).

Variaţiile multianuale susamintite, de cauzalitate naturală, silit

însoţite paralel, în timpul sezonului balnear de scăderi relativ mari de

temperatură de cauzalitate mai ales antropică. Astfel, valoarea tempera-

turii apei la nivelul termoclinei (42°C), înregistrată chiar în prima zi

de balneaţie (1 iulie 1976), a fost urmată la numai 27 zile de la des-

chiderea ştrandului helioterm, de scăderea temperaturii de la acest ni-

Variaţia temperaturii apei lacului la diverse adîncimi în cursul primei

luni de balneaţie.
Fig. 1.
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vel, la cea 26
C
C (figura 1). Valoarea saltului termic A t (== diferenţa

temperaturilor înregistrate la suprafaţa apei şi la nivelul termoclinei)

a scăzut în aceiaşi perioadă în mod corespunzător, ajungînd la cea 4°C

(figura 1). în aceiaşi perioadă, reziduul fix (RF W ) al apelor lacului, la

nivelul chemoclinei, a păstrat o valoare constantă a saltului chimic

(de cea 180 g.l
_1

), dar a marcat o creştere (de la cea 25 g.l-1 la cea 70

g.l
-1

) în epilimnion, ca rezultat al omogenizării consecutive balneaţiei

intensive, (fig. 2).

Fig. 2. Variaţia reziduului fix al apelor lacului la diverse adîncimi în cursul primei
luni de balneaţie.
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Revenind la regimul termic, corelaţia evidentă între scăderea sal-

tului termic (At°) şi numărul zilnic de scăldători (N) (fig. 3), ilustrează

clar influenţa nedorită a utilizării iraţionale şi abuzive a ştrandului
helioterm ; conform acestei figuri, rezultă că numărul zilnic maxim de

scăldători ar fi de cea 700 pentru a se asigura existenţa unui salt ter-

Fig. 3. Dependenţa saltului termic (At) în funcţie de numărul zilnic

de scăldători (N).

mic de cea 13°C. Deteriorarea proprietăţilor heliotermice este de fapt
mai importantă dacă ţinem seama că datele de termometrie susamin-

tite se referă la centrul lacului, adică la cea 70 m distanţă de sectorul

actual de balneaţie.
Considerăm că îmbunătăţirea heliotermiei lacului este posibilă în

primul rînd prin reducerea actualului număr de scăldători (care au

depăşit uneori cifra zilnică de 4000 persoane !) în condiţiile păstrării

regimului hidrologic actual. O soluţie auxiliară, dar rentabilă, este con-

struirea unui bazin helioterm artificial de tipul celui conceput şi ex-

perimentat la Praid de V. Patriciu (1962).

Limnogeologie

A. Apa lacului.

Parametrii chimici şi fizici (reziduul fix RF
W (*), reacţia apei,

pH ;
3

(2) şi transparenţa. T (disc Seochi) ai apei de suprafaţă a la-

cului au fost determinaţi de noi în vara anului 1976.

Valorile reziduului fix al apelor de suprafaţă cuprinse în interva-

lul 58—70 g.l
"~ l (fig. 6), sînt comparabile cu valorile medii anuale în-

registrate în perioada 1901—1965 (I. Panait, Al. Вobe iс ă, 1968).
în pofida vecinătăţii masivului de sare în vestul lacului, a afluenţei
de ape sărate (RF W

=147 g.l -1 ) din lacul Verde cît şi a aportului
de apă dulce a celor două pîraie — Auriu şi Topliţa (din NE lacului) —,

valorile minime ale reziduului fix se distribuie în golful nordic (secto-
rul C); acest fapt presupune existenţa unei alimentări subterane im-

portante cu ape comparativ mai puţin sărate (cu RF
NV

sub 58 g.l
—

l).
Salinitatea relativ crescută a apelor din zona centrală pare să fie de-

1 Calculat pe baza corelaţiei cu densitatea apei la 20 С, p 20°, (fig. 4)
2

v. corecţiile de temperatură ale indicelui pH, fig. 5.
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terminată de fenomene de difuzie la contactul între apa de suprafaţă,
mai mult sau mai puţin agitată a întregului lac şi apele de adîncime,

puternic sărate şi relativ stagnante. în sezonul balnear, creşterea sali-

nităţii medii în epiiimnion se datoreşte şi agitaţiei generale a apei, da-

torită numărului exagerat de scăldători.

Fig. 4. Corelaţia între reziduul fix (RF W
,

g/l) şi densitatea apelor de lac la 20°C

(p2o°, mg/cm3
) ; domeniul de lucru : cea I—3oo g/l.

Indicele pH al apelor de suprafaţă fig. 7) prezintă va-

lori cuprinse în intervalul 5,64 —6,40, comparativ mai mari decît ale

apelor care alimentează natural sau artificial lacul U r s u (5,40 — apa

sărată din lacul Verde ; 6,08 — apa dulce a pîrîului Topliţa). Faptul că

valorile maxime (peste 6) se înregistrează în sectorul central-estic şi

nordic, ne determină să presupunem că acest caracter slab acid al ape-

lor nu este influenţat de reacţia apelor care alimentează lacul, ci de
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eventuale procese biologice şi microbiologice în masa de apă. Aceste

ultime procese (probabil reducerea bacteriană a sulfaţilor prezenţi în

apa lacului şi marcînd conţinuturi brusc crescătoare, de la 427,9 mgl _1

Fig. 5. Corecţia reacţiei apei (A> pH ) în funcţie de temperatura apei de lac

) ; corecţia de temperatură este nulă la cea 25° C (prelucrat după Castany,

1972, pag. 226, tab. 6.12).

(la 1.5 m) la 1234,2 mg.P 1 (la 2 m adîncime), ar putea explica pre-

zenţa rL)S liber şi a floculilor vizibili de sulfura neagră de fier în hi-

polimnion. Transparenţa apei, T (fig. 8), a prezentat valori relativ scă-

zute, atît în sezonul balnear (25~35 cm), cît şi în luna octombrie 1976

(30~~85 cm), comparativ cu valorile anterior citate (150—250 cm în au-

gust 1955. I. T. P i ş o t a, 1960). Transparenţa redusă se pare că s-ar da-

tora afluxului comparativ crescut de scăldători în lac, care determină

agitaţia mai mare a apelor, implicit levigarea şi introducerea în lac a

depozitelor detritice fine (ce constituie malurile lacului) sub formă de

miluri. Scăderea transparenţei poate să determine atenuarea helioter-

miei sau să indice o rată crescută de sedimentare. în raport cu para-

metrii hidrofizicc-chimici, transparenţa este strict dependentă de sali-
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nitate şi de indicele pH al apelor de suprafaţă şi mai puţin influenţată

de temperatura apelor de la suprafaţa lacului (fig. 9).

Distribuţia valorilor reziduului fix al apelor de suprafaţă (RF V
,

g/l) ;1, zonă

cu mineralizare maximă ; 2, zonă de mineralizare minimă ; 3, puncte de deter-

minare la suprafaţa lacului ; 4, puncte de determinare pe afluenţii lacului ; 5

izoliniile RFw : 6, sector cu balneaţie heliotermă ; 7, sector central fără balneaţie

8, golful nordic : 9, aliniament de balize ; 10, plută pentru observaţii hidrologice

11, punctul de admcime maximă a lacului.

Fig. 6.

B. Depozitele submerse

Carotajele executate în luna septembrie 1976, au pus în evidenţă

şi caracterizat pentru prima oară depozitele submerse din sectorul cen-

tral (B) şi golful nordic (C) al lacului (fig. 10). Depozitele submerse

interceptate se repartizează astfel :

— faciesul mîlos-nisipos, în golful nordic ;

— faciesul nămolului pelogen, neformat, de culoare negricioasă şi
viscozitate redusă, cu conţinut vegetal actual de Alnus glutinosa, Quer-

cus petraea, Q. robur, prezent sub malul nord-vestic ;
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7 — Lucrările grădinii botanice

— faciesul nămolurilor onctuoase cenuşii cu porţiuni negre (din
zona centrală) şi al nămolurilor onctuoase cenuşii, uneori oliv care bor-

dează pe precedentele, avînd resturi vegetale actuale de Quercus robur

şi Aster tripolium.

Distribuţia valorilor indicelui pH (la 25°C) al apelor de suprafaţă ; 1

izoliniile pH ; 2, zone eu indice pH maxim ; 3, puncte de determinare pe lac

4, puncte de determinare pe afluenţii lacului ; 5, sector cu balneaţie heliotermă

6, sector central fără balneaţie ; 7. golful nordic- : 8. aliniament de balize ; 9

plută pentru observaţii hidrologice : 10, punctul de adîncime maximă a lacului

Fig. 7.

Distribuţia concentrică a acestor depozite de nămol negru şi cenuşiu

(mai bogat în sulfura de fier), este determinată de caracterul relativ

anaerob al zonei centrale, cu ape quasi-stagnante adinei şi cu salinitate

comparativ mai mare.
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Secţiunea limnogeologică transversală (fig. 11), schiţează depresiu-

nea carstosalină iniţială, actualmente în mare parte colmatată ; după

T. Morar iu et al. (1968), scăderea adîncimii de la 40 m la începutul

acestui secol la cea 18 m astăzi, ar indica o colmatare rapidă :

cea 20 m sedimente depuse în 70 ani, adică o rată anuală de sedimen-

tare de cea 0,3 m, valoare care pare acceptabilă doar în ipoteza „umple-

rii" unei depresiuni carstosaline centrale cu deschidere relativ redusă,

dan cu adîncime suficient de mare.

Fig. 8. Distribuţia valorilor transparenţei T (disc Secchi) ; 1, izolinii T ; 2. zone

cu transparenţa ridicată ; 3, sector cu balneaţie heliotermă ; 4, sector central fără

balneaţie ; 5, golful nordic ; 6, aliniament de balize ; 7, plută pentru observaţii

hidrologice ; 8, punctul de adîncime maximă a lacului.

Din punct de vedere chimic, depozitele submerse studiate prezintă

o reacţie slab acidă (pH > 6,8) în zona centrală ; caracterul acid se iden-

tifică (pH = 6,2 — 6,7) spre zona de vărsare a celor două pîraie cu apă
dulce şi spre golful nordic (fig. 12). Indicele pH al sedimentelor (pH n )
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se corelează optim atît cu temperatura (t° ) cît şi cu indicele pH al

apei de suprafaţă a lacului (fig. u3).

Fig. 9. Corelaţia între transparenţă (T). temperatură (t°, reacţia apei (pH 2s<"\

şi respectiv mineralizarea (RFw ) apei de suprafaţă.
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Conţinuturile de bioxid de carbon (Co2n ) şi metan (CIL,„), în sedi-

mentele lacului (figurile 14 şi 15), prezintă distribuţii interesante : CO_,

se concentrează în centrul sectorului B, iar CH,, prezintă conţinuturi

ridicate în zona de vărsare a pîraielor Auriu şi Topliţeni.

Fig. 10. Schija limnogeologică a sectorului central şi a golfului nordic ; 1, sector

cu balneaţie heliotermâ ; 2, sector central fără balneaţie ; 3, golful nordic ; 4,

puncte de carotaj ; 5, nămol pelogen, negricios ; 6. nămol onctuos, negru cu zone

cenuşii : 7, nămol onctuos cenuşiu, uneori oliv ; 8, mîl nisipos ; 9, secţiune limno-

geologică : 10. aliniament de balize ; 11, plută pentru observaţii hidrologice : 12.

punctul de adâncime maximă a lacului.
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Analiza statistico-matematică a corelaţiilor dintre conţinuturile în

aceste gaze din nămolurile laci ii ui şi unii parametri fizico-chimico-

biologici ai apei de suprafaţă şi ai nămolului (t°, pHjf ,
pH n

,

indicele

saprobic Dresscher-van der Mark si numărul de celule fitoplanctonice
ml-1 ) au arătat în general, corelaţii mediocre sau nesemnificative (cea mai

mare valoare a coeficientului de corelaţiie, r, s-a obţinut pentru relaţia
dintre conţinutul în СЩ şi indicele saprobic Dresscher-van der Mark :
0,8184) ; este de presupus că în cazul acestui lac, acumularea de metan

se corelează atît cu zona de îndulcire de la vărsarea în lac a celor două

pîraie cu apă dulce cît şi cu prezenţa unei cantităţi sporite de materie

organică dizolvată, procese similare celor observate în unele bălţi şi

mlaştini cu apă dulce şi avînd o biomasă vegetală importantă.

Fig. 11. Secţiune limnogeologică ; 1, nămol pelogen negricios ; 2, nămol negru,

onctuos ; 3, nămol onctuos, negru cu zone cenuşii ; 4, nămol onctuos cenuşiu ; 5,

nămol onctuos cenuşiu-oliv ; 6, mil nisipos ; 7, carotaje ; 8, nivelul lacului.

Ilidrobotanica

A. Structura calitativă şi cantitativă a fitoplanctonului, în relaţie

cu unii parametri fizico-chimici.

Fitoplanctonul, este deosebit de modest structurat din punct de

vedere specific (11 specii în septembrie şi 10 în octombrie).

Cantitativ remarcăm prezenţa genurilor Pleurocapsa, Cryptomonas,

Chrysococcus şi Chlamydomonas pentru luna septembrie şi în mod cu

totul deosebit a speciei Lyngbya halophila în luna octombrie, care

popula în proporţie de masă apa lacului, prezentîndu-se sub forma unor

aglomerări lanuginoase (tabelul 1).
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Tabelul 1

Structura calitativă şi cantitativă a fitoplanctonului, lacul Ursu.

Distribuţia numărului de celule fitoplanctonice (Np, cel/ml, figura
16), arată valori relativ crescute în zona centrală şi estică a sectoru-

lui В ; poziţia acestei zone cu Np maxim, este independentă de zona

de vărsare a pîraielor Topliţeni şi Auriu, cît şi de golful nordic, cores-

punzînd unui écart batimetric larg.

Explicaţia distribuţiei valorilor Np este oferită în special de core-

laţiile pozitive strict semnificative ale acestui parametru biologic cu

indicele pHn
,

cu mineralizarea apei, RF
„ ,

cu raportul conţinuturilor
de CO

L» şi CIL, din sedimente (ССЬп'-СН/щ) şi indicele saprobic Dres-

scher-van der Mark, i (figura 17).

B. Structura calitativă şi aprecierea frecvenţei speciilor fitobentonice
din lacul Ursu.

P'itobentosul lacului Ursu este mult mai variat ca structură calita-

tivă faţă de fitoplancton şi este alcătuit în proporţie de 50 o/n
din spe-

cii halofile, halo-mezohalobe şi mezohalobe.

In raport cu valorile indicelui pH al sedimentelor (pH n ) şi cu frec-

venta lor (F), structura fitobentosului este următoarea : Oscillatoria

irrigua (pll„ = 6,2 ; F = x),Dinobryon divergeas (6.8; x), Melosira vari-

ans (6,8 ; x), Cyclutclla compta (6,8 ; x), C. meneghiniana (6,2 ; x / 6,8 ; x),

Fragilaria brevistriata (6,7 ; xx / 6,8 ; x), Synedra acuş (6,8 ; x), S. tabu-

lata (6.8 : x). Eunotia valida (6,8 ; x), Cocconeis placentula (6,8 ; x),

Achnanthes brevipes (6,8 ; xx), A. brevipes var. intermedia (6,8 ; x),

A. lanccolata (6.7 ; xx / 6,8 ; x), A. nodosa (6,2 ; x 6,7 ;x / 6,8 ; x), Ano-

moeoneis sphacrophora (6.8 ;x ), Naricula cincta (6,7 ; x), N. cryptocephala

(6,8 ; x), N. cryptocephala var. veneta (6,8 ; x), N. halophila (6,8 ; x)

Denumirea speciei

1 sop

cclule/ml

1 sept. 1976>t

celule/ml

14 oct. 1976

media media

Synechococcus aeruginosus

Aphanothece eastagnei
Chroocoecus turgidus

Pleurocapsa sp.

Lyngbya halophila
Schizothrix calcicola

Cryptomonas sp.

Chrysococcus sp.

Tribonema viride

Fragilaria brevistriata

Cymbella tumida

Amphora veneta

Chlamydomonas sp.

Chlorella vulgaris

0— 1,98

0— 0,08

0—10,396

0— 5,4

0— 5,4

0— 0,44

0— 0,15

0— 0,044

0— 0,176

0— 5,4

0— 0,352

0,516

0,01

2,384

0,675

1,165

0,055

0.01875

0.005

0.022

1,926

0,044

0— 1,92

0— 2,09

0—47.4

0— 2,00

0—12,96

1.24—21,6

0— 0,12

0— 0.28

0—32,4

0,361

0,348

11,502

0.250

1,890

9,913

0,027

0,041

10,125

Enteromorpha intestinalis 0— 3,36 0,420
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N. hungarica (6,7: x/6,8; x). N. peregrina (6,8; x), Pinnularia braunii

var. amphicephala (6,P ; x), Scoliopleura peisonis (6,8 ; x), Amphora
veneta (6,2 ; x / 6,7 ; x / 6,8 ; x), Cymbella pusilla (6,8 ; x), Gomphonema
intrieatmn (6,8 ; x), G. parvulum (6,8 ; x), Denticula elegans (6,7 ; x),

Distribuţiei valorilor indicelui pH al sedimentelor (pHn) ; 1, zonă cu

valori maxime ; 2, zonă cu valori minime ; 3, aliniament de balize ; 4, plută

pentru observaţii hidrologice ; 5, puncte de determinare pe lac ; 6, sector cu

balneaţie heliotermă ; 7, sector central fără balneaţie ; 8, golful nordic ; 9, punctul
de adîncime maximă a lacului.

Fig. 12.
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Epithemm turgida (6,7 ; x / 6,8 ; x) E. zebra (6,7 ; x/ 6,8 ; x), E. zebra var.

saxonica (6.8 ; x). Rhopalodia gibba (6,8 ; x), Hantzschia amphioxys i

capitata (6,8 ; x), Nitzschia apiculata (6,8 ; x), N. holsatica (6,7 ; x), N
linearis (6,2; x 6.8; x), N. palea (6,2; x), N. tryblionella (6,2 ; x),
N. tryblionella var. levidensis (6,8; x), Cymatopleura elliptica (6 8- x )
Surirella ovata (6,8 ; x), S. ovalis (6,8 ; xx), S. ovata var. pinnata
(6./ ; x 6,8 ; x), S. ovata var. saZina (6,8 ; xx), S. striatula (6,8 ; xx). In
completarea acestei caracterizări ecologice menţionăm că 16 din cele
44 specii semnalate în fitobentos aparţin grupei de salinitate indiferente
Numărul speciilor dulcicole este redus

— 5
—, provenienţa acestora ca

Fig. 13. Corelaţia intre indicele pH al sedimentelor (pHn), indicele pH al apei do

suprafaţă (pH
w ) şi respectiv temperatura acesteia (t° ).
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şi a unora dintre speciile indiferente ne-o explicăm prin deplasarea lor

din lacurile cu apă dulce de pe versanţii învecinaţi lacului Ursu (în

special în zona sa nordică). Această afirmaţie ne-o întemeiem pe pre-

zenţa unor specii comune acestor lacuri şi care în mod obişnuit nu ar

Fig. 14. Distribuţia conţinutului în bioxid de carbon din sedimente (СП, л) ; 1,

sector cu balneaţic heliotennă : 2, sector central fără balneaţie ; 3, golful nordic :

4, izolinii COjn; 5. puncte de carotaj: 6, zonă cu conţinuturi maxime: 7. plută

pentru observaţii hidrologice ; 8, aliniament de balize ; 9, punctul de adîncime

maximă a lacului.
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fi putut vegeta în lacul Ursu : Dinobryon divergens, Tribonema viride,

Eunotia valida, Achnanihes nodosa, Denticula elegans.
în legătură cu structura calitativă a fitobentosului mai remarcăm

faptul că numai două din speciile planctonice (Fragilaria brevistriata, şi

Distribuţia conţinutului in metan din sedimente (CH, n ) ; 1, sector ci

balneaţie heliotermă : 2. sector central fără balneaţie ; 3, golful nordic ; 4, izolini

Clb,„; 5, puncte de carotaj: 6, zonă cu conţinut maxim; 7, plută pentru obser-

■vaţii hidrologice ; 8, aliniament de balize ; 9, punctul de adîncime maximă

a lacului.

Fig. 15.
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Amphora veneta) sînt regăsite în bentos ceeace duce la concluzia că în

acest lac, comparativ cu alte lacuri pelogene, masa organică provenită

din fitoplancton. care va fi afectată de procesele de peloidogeneză este

foarte scăzută.

Fig. 16. Distribuţia numărului de celule fitoplanctonice (Np, celule/ml) în apele

ue suprafaţă ale lacului ; 1. sector cu balneaţie heliotermă ; 2, sector central fără

balneaţie ; 3, golful nordic ; 4, izolinii Np : 5, puncte de determinare pe lac ; 6.

zonă de maximă abundenţă ; 7, aliniament de balize ; 8, plută pentru observaţii

hidrologice ; 9, punctul de adîncime maximă a lacului.
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Din punct de vedere cantitativ, evidenţiem frecvenţa mai ridicată a

următoarelor alge : Fragilaria brevistriata, Achnanthes brevipes, A. lan-

ceolata, Surirella oralis, S.ovata var. salina, S. striatula.

Corelaţia între numărul de celule fitoplanctonice ml (Np). temperatura

■;,
reziduul fix (RF V ) şi indicele Dresscher-van der Mark al apei de suprafaţă

şi respectiv indicele pH şi raportul CO, n : CH,n din sedimentele lacului

Fig. 17.
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Nu s-a remarcat nici o corelaţie statistic semnificativă între numă-

rul de specii i'itobentonice şi indicele pH„.

('. Algele macrofite

Algele macrofite, puţine ca număr de specii, se remarcă prin abun-

denţa speciei Enteromorpha intestinalis (în special, în nordul lacului în

luna iulie şi în apropierea plutei, în luna octombrie). împreună cu aces-

tea mai menţionăm prezenţa speciei Rhyzoclonium hieroglyphicum în

lunile de vară.

I). Vegetale care participa la procesul de peloidogeneză

Vegetaţia riverană şi circumlacustră a fost cercetată în contextul

importanţei sale pentru procesele de peloidogeneza, ca factor de prim

ordin în acumularea de masă organică vegetală, care va fi afectată de

transformările specifice unor astfel de fenomene. Observaţiile efectuate

în iulie, septembrie şi octombrie 1976 au evidenţiat frecvenţa (notată cu :

X, XX, XXX) a speciilor vegetale ajunse pe suprafaţa apei (A) şi în

masa nămolului (N) : Pinus silvestris, conuri (A ; X), Picea excelsa, ramuri

şi frunze (A ; XXX), Corylus avellana, frunze (A ; X), Carpinus betulus

frunze (A ; XX), Alnus glutinosa, frunze (A ; x/N ; x). A. incana, frunze

(A ; X). Fagus silvatica, frunze (A ; X), Quercus petraea. frunze (A ;X/N ;

X). Q. robur, frunze (A ; XXX/N; X), Populus tremula, frunze (A ; X),
Salix alba, frunze (A; X), Sorbus torminalis, frunze (A; x),Cartaegus

monogyna, frunze (A ; X), Tilia cordata, frunze (A ; X). Acei- campest re,,

frunze (A ;X), A. platanoides, frunze (A ; X). Rhamnus cathartica, frunze

(A; x). Cornus sanguinea, frunze (A; x), Ligustrum vulgare, frunze

(A; X). Viburnum lantana, frunze (A; X), Aster tripolium, frunze (N ;

X), Inula britannica, frunze (A; X).

Din această enumerare, reiese că piantele ierboase din vegetaţia

riverană apar foarte rar în masa apei şi a nămolului şi totodată în canti-

tate redusă (Aster tripolium. Inula britannica). Elementele stratului arbo-

rescent şi arbuştilor din structura asociaţiei Quercetum robori petraeae,

care domină aspectele de vegetaţie cireumlunară, sînt cele care au o

importanţă covîrşitoare în acumularea de substanţă organică, prin imensa

cantitate de frunze care ajung în masa apei şi apoi în nămol. Speciile cu

o prezenţă continuă (apă-nămol) sînt: Alnus glutinosa, Quercus petraea,

Q. robur, cea mai mare frecvenţă prezentînd-o ultima specie.

F. Aprecierea biologică a gradului de poluare (metoda Dresscher

van der Mark).
,

Indicele saprobiologic Dresscher-van der Mark (1976), notat de noi

cu litera i, calculat pentru lacul Ursu (figura 18), corespunde unui
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nivel de poluare foarte redus, apele cel mai puţin impurifieate situîndu-se

în jumătatea nordică a lacului, în legătură cu zona de alimentare cu apă

dulce a pîraielor Topliţeni şi Auriu.

Din punct de vedere statistico-matematic, indicele i este strict deter-

minat la acest lac de valorile temperaturii apei, indicelui pH al apei şi

sedimentelor (figura 19).

Distribuţia zonelor de poluare ale pîraielor lacului (indicele Dresscher-van

der Mark, 1976) ; 1, sector cu balneaţia heliotermă ; 2, sector central fără balneaţie ;

3, golful nordic ; 4. puncte de determinare pe lac : 5, zone de poluare foarte slabă ;

a. ape oligosaprobe : b. ape oligomezosaprobe : 6, aliniament de balize ; 7, plută

pentru observaţii hidrologice ; 8, punctul de adîncime maximă a lacului.

Fig. 18.



111

Corelaţia între indicele saprobic „i" Dresscher-van der Mark, temperatura

(t w ) şi indicele pH al apei de suprafaţă (pH w ) şi respectiv indicele pH al

sedimentelor lacului (pHn).

Fig. 19.

Concluzii

Cercetările noastre din anul 1976, privind acest bazin helioterm, în

acelaşi timp şi rezervaţie naturală, au cuprins interpretarea ultimelor date

hidrologice, limnogeologice şi hidrobotanice.

Din punct de vedere hidrologic, regimul termic şi salin al lacului

este influenţat de aporturi şi pierderi, dar mai ales de utilizarea neraţi-

onală a sectorului sud-vestic în balneaţia heliotermă. Astfel, saltul termic

la nivelul termoclinei a scăzut relativ rapid (la 27 zile de la deschiderea

ştrandului helioterm), la circa 4°C datorită numărului exagerat de scăl-

dători (uneori peste 4.000 persoane zilnic). Concomitent s-a produs omo-

genizarea sub raport hidrochimic a apelor din epilimnion. Pentru

asigurarea existenţei unui salt termic de circa 13° C este necesară limitarea

numărului zilnic de scăldători la circa 700. O soluţie auxiliară este
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construirea unui bazin heliotenn artificial de tipul celui conceput şi

experimentat la Praid de prof. V. Patriciu.

Parametrii fizici şi chimici determinaţi au cuprins reziduul fix, indi-

cele pH şi transparenţa apelor de suprafaţă ; distribuţia valorilor acestora

a indicat o alimentare subterană importantă cu ape mai puţin sărate în

golful nordic şi fenomene de difuzie la contactul între apele de suprafaţă,

relativ puţin agitate şi apele de adîncime, puternic sărate şi relativ

stagnante. Transparenţa apei comparativ scăzută este determinată de

afluxul mărit de scăldători în lac. Valorile acestui parametru cresc, atît

la accentuarea mineralizării apei, cît şi a indicelui pH al acesteia. Depo-
zitele submerse interceptate în carotajele executate cuprind : mîluri

nisipoase, nămoluri pelogene negricioase (cu resturi vegetale de Alnus

glutinosa, Qvercus petraea, Q. robur) şi nămoluri onctuoase cenuşii,
uneori negre, alteori oliv (cu resturi de Quercus robur şi Aster tripolium).

Depresiunea carstosalină se pare că a suferit o colmatare rapidă cu ritmul

de aproximativ 0,3 m pe an. Indicele pH al sedimentelor se corelează

pozitiv, atît cu temperatura, cît şi cu indicele pH al acesteia. Conţinuturile
de gaze din nămoluri (CO2 şi CH/J prezintă o distribuţie determinată,
atît de zona de îndulcire de la vărsarea pîraielor Auriu şi Topliţeni, cît

şi de cantităţi diferite de materie organică dizolvată.

Fitoplanctonul este deosebit de modest structurat din punct de vedere

specific (15 specii). Distribuţia numărului de celule fitoplanctonice se

corelează pozitiv cu următorii parametrii : indicele pH al sedimentelor,

indicele saprobic Dresscher - van der Mark, mineralizarea apei şi

raportul între conţinuturile de COo şi CH4 din sedimente.

Fitobentosul este mult mai variat ca structură calitativă (45 specii),
fiind alcătuit în proporţie de 50% din specii halofile, halo-mezohalobe şi

mezohalobe. Se remarcă faptul că doar 2 specii planctonice au fost întîl-

nite accidental în bentos, fapt care duce la concluzia că masa organică

provenită din fitoplancton care poate fi antrenată în peloidogeneză este

foarte scăzută. Nu s-a observat nici o corelaţie semnificativă între numă-

rul de specii fitobentonice şi indicele pH al sedimentelor. Algele macrofite

(2 specii), se remarcă prin abundenţa speciei Enteromorpha intestinalis.

In procesul de peloidogeneză un rol foarte important îl au speciile
lemnoase din vegetaţia circumlacustră. în special Quercus robur. Q.

petraea şi Alnus glutinosa.

Nivelul de poluare al lacului U r s u (apreciat prin metoda Dresscher-

van der Mark) a fost în perioada cercetărilor noastre, foarte redus, mai

ales în jumătatea nordică a lacului. Indicele saprobic astfel calculat se

corelează pozitiv cu temperatura apei, indicele pH al apei şi al sedi-

mentelor.

NEW DATA REGARDING THE HYDROLOGY, LIMNOGEOLOGY

AND HYDROBOTANY OF „HELIOTHERMIC" AND „PELOGENE" LAKE

URS U (Sovata)

The salt lake Ursu (previously named Medvetô), well-known „heliothermic"

(with strong water heating processes at 2—3 m depth) basin and natural reserve

was studied from the genetical, hydrological and balneological point of view, as

far back as in the past century.



Our researches carried out in 1976, were concentrated on the interpretation

of the last hydrologieal data and the achieving of new limnogeological and

and hydrobotanical data.

The thermic and saline conditions of the lake are strongly influenced by
intensive bathing, which causes the attentuation of the difference between the

thermocline temperature and the surface one, and the hydrochemical homogeni-

zation ofi the waters from the epilimnion.

The submerged deposits (sandy silts, „pelogene" — less viscous — and

unctuous gray, black and olive muds) contain fragments of circumlacustrine

cormophytie flora which has an important contribution to the „peloïdogenesis"

(mud-forming processes).

The Seochi disk transparency and the sediment pH index are partially or

totally influenced by the lake surface water temperature, pH index and salinity.

The phytoplankton, poor specifically and having a minor con-

tribution to the peloïdogenesis processes, is dependent on the water temperature,

salinity and Dresscher-van der Mark saprobic coefficient, as well as upon the

sediment pH index and C02 : CH/, report ; the phytobentos far richer qualitatively,

is not dependent on the sediment pH index.

During our researches, the pollution level of the lake (dependent on the water

temperature and pH index as well as the sediment p4 index) was very low.
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