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Introducere 

 

La nivel global, apa reprezintă o resursă limitată. Asupra acestei preţioase resurse activitatea antropică 

exercită presiuni de ordin cantitativ şi calitativ.  

Eutrofizarea corpurilor de apă dulce (dar nu numai a lor, deoarece au fost observate ,,înfloriri” algale şi în 

Marea Neagră, în golfuri şi în estuare marine) constituie în prezent principala problemă care îi procupă pe cercetători 

şi pe factorii de decizie politică şi economică. Eutrofizarea, datorată poluării cu nutrienţi proveniţi din activitatea 

umană, accelerează procesul de îmbătrânire a lacurilor, accelerează succesiunea ecologică, ceea ce ar putea conduce, 

în unele cazuri, la ,,ştergerea” de pe hartă a unor lacuri puţin adânci, aflate în zone puternic antropizate, cum este cazul 

lacului Amara.  

Cercetările efectuate în ultimii ani nu au dus la descoperirea unui model care să poată fi aplicat tuturor 

lacurilor, fiecare având particularităţile sale. De aceea, studierea fenomenului de eutrofizare, cu aplicaţie pe lacul 

Amara, precum şi pentru cât mai multe corpuri lacustre, contribuie la caracterizarea cât mai cuprinzătoare a acestor 

ecosisteme, care duc la identificarea tipului de eutrofizare, a cauzelor principale şi a metodelor de încetinire, stopare 

sau chiar reversare a procesului, şi reprezintă punctul de plecare în realizarea unui plan de management bazinal care să 

permită o dezvoltare durabilă a zonei. Plecând de la informaţiile din literatură au putut fi evidenţiate o serie de aspecte 

ale procesului de eutrofizare din lacul Amara identice cu procesele de eutrofizare observate şi pentru alte lacuri 

asemănătoare din punct de vedere geomorfologic. Dintre metodele de stopare şi de reversare a procesului de 

eutrofizare, înfiinţarea de perdele verzi de protecţie reprezintă metoda care a fost cel mai puţin investigată, dar a cărei 

caracterizare şi utilizare ar spori şansele ca managementul bazinal să producă efectele favorabile dorite, fără o creştere 

semnificativă a costurilor de implementare. Deşi există un număr semnificativ de publicaţii care tratează eutrofizarea 

lacurilor, literatura de specialitate nu oferă prea multe informaţii privind posibilitatea aplicării unor metode unice, 

universale, eficiente şi fiabile pentru rezolvarea acestui fenomen care tinde să se generalizeze. 

În acest context, teza de doctorat intitulată ,,Contribuţii la caracterizarea ecosistemelor lentice în curs de 

eutrofizare- lacul Amara” are ca obiectiv principal studiul şi analiza procesului de eutrofizare a ecosistemului 

lentic Amara în scopul propunerii şi aplicării de măsuri de management pentru stoparea şi reversarea 

procesului de degradare a lacului. 

 

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, au fost formulate şi realizate următoarele obiective specifice: 

1. Prezentarea metodelor experimentale folosite în timpul monitorizării şi a principalilor indicatori de calitate 

monitorizaţi; 

2. Prezentarea structurii programului de monitoring desfăşurat pe lacul Amara pentru principalii indicatori ai 

gradului de eutrofizare; 

3. Monitorizarea lacului Amara în ceea ce priveşte starea trofică şi ecologică a acestuia; 

4. Descrierea stadiului procesului de eutrofizare în lacul Amara la momentul propunerii temei tezei de 

doctorat, ca stare de referinţă, prin analiza transparenţei, regimului termic, compoziţiei ionice, pH-ului, 

regimul oxigenului, regimul nutrienţilor şi analiza biocenozei; 

5. Simularea procesului de eutrofizare pornind de la valorile iniţiale ale indicatorilor şi evoluţia acestui 

proces, pe o perioadă de 3 ani; 

6. Analiza SWOT a ecosistemului lentic Amara şi propunerea de măsuri de management pentru dezvoltarea 

durabilă a lacului Amara; 

7. Monitorizarea impactului înfiinţării zonei verzi limitrofe a lacului Amara prin analiza evoluţiei 

indicatorilor gradului de eutrofizare; 

8. Realizarea unei prognoze a evoluţiei stării trofice a lacului Amara în anii ulteriori înfiinţării centurii de 

protecţie. 

9. Formularea de concluzii şi recomandări în vederea utilizării perdelelor verzi de protecţie în scopul 

dezvoltării durabile a ecosistemelor lentice eutrofizate sau în curs de eutrofizare datorită preponderent 

poluărilor de natură antropică, cu nutrienţi. 
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Pentru îndeplinirea obiectivului principal şi a obiectivelor specifice, teza de doctorat a fost structurată 

în șapte capitole urmate de concluzii şi bibliografie. 

Teza de doctorat este structurată în două părţi: partea I- Studiu de documentare, care prezintă stadiul actual al 

cunoaşterii în privinţa fenomenului eutrofizării, aşa cum rezultă din lucrările ştiinţifice existente, şi partea a II-a- 

Contribuţii originale – în care sunt prezentate rezultatele analizei proprii privind caracterizarea stării trofice a 

ecosistemului reprezentat de lacul Amara. 

Analiza critică realizată în cadrul capitolelor I-III a permis formularea obiectivului principal şi a 

obiectivelor specifice ale tezei de doctorat, aşa cum au fost ele menţionate anterior. 

În Capitolul IV, intitulat Metodologia experimentală, au fost prezentate modalităţile şi tehnicile de prelevare 

a probelor de apă din lacul Amara, care respectă metodologia monitorizării calităţii apelor de suprafaţă reglementată 

de OM 31/2006 pentru aprobarea Manualului pentru Modernizarea şi Dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat 

al Apelor din România – SMIAR. Sunt, de asemenea, descrise, metodele utilizate pentru analiza probelor de apă, 

conform STAS-urilor în vigoare la momentul prelucrării acestora. Datele experimentale au fost prelucrate prin metode 

statistice, iar simularea stării de eutrofizare a fost realizată folosind softul PAMOLARE (Planning and Management of 

Lakes and Reservoires Focusing on Eutrophication), pus la dispoziţia cercetătorilor şi a inginerilor de mediu de 

U.N.E.P (United Nations Environment Programme). 

În Capitolul V, intitulat Evaluarea stării de eutrofizare a lacului Amara s-a realizat caracterizarea procesului 

de eutrofizare în lacul Amara prin analiza următorilor parametri: transparenţa, regimul termic, conductivitatea, pH-ul, 

materii în suspensie, alcalinitatea, regimul oxigenului, regimul nutrienţilor şi biocenoza. Această analiză se referă la 

perioada 2006-2010, fiind urmată de simularea procesului de eutrofizare şi de o prognoză a acestuia pentru o perioadă 

de trei ani. Analiza şi simularea au relevat importanţa şi gravitatea efectelor eutrofizării pe termen mediu şi lung 

asupra ecosistemului reprezentat de lacul Amara şi asupra oportunităţilor de dezvoltare durabilă a zonei. 

Capitolul VI, intitulat Managementul adaptat scopului dezvoltării durabile a lacului Amara, defineşte 

conceptul de dezvoltare durabilă, cu aplicaţie pe particularităţile morfologice, sociale şi economice ale lacului Amara 

şi zonei sale limitrofe. Analiza SWOT a ariei protejate oferă suportul necesar elaborării măsurilor de management care 

să armonizeze interesele antropice cu prezervarea capitalului natural. Dintre măsurile de management propuse, a fost 

implementată reînfiinţarea zonei verzi limitrofe (care fusese defrişată în anul 1980) datorită posibilităţii utilizării 

proiectelor europene pentru dezvoltare. Proiectul a prevăzut fondurile necesare studiului de fezabilitate, achiziţionării 

şi plantării puieţilor de Acer campestre, specie selectată pentru reîmpădurire datorită rezistenţei sale în mediu.  

În Capitolul VII, intitulat Efectele măsurilor de management aplicate pe lacul Amara s-a realizat analiza 

impacturilor generate în mediu de implemetarea măsurii de management propuse, plantarea zonei verzi tampon, în 

anul 2010. Au fost monitorizaţi şi analizaţi aceiaşi parametri din perioada anterioară (transparenţa, regimul termic, 

conductivitatea, pH-ul, materii în suspensie, alcalinitatea, regimul oxigenului, regimul nutrienţilor şi biocenoza). 

Analiza perioadei 2011-2015, ulterioară reîmpăduririi, a fost urmată de o nouă simulare pe trei ani a evoluţiei 

procesului de eutrofizare, ambele punând în evidenţă eficienţa aplicării măsurii de management propuse, dar şi 

necesitatea propunerii şi aplicării altor măsuri de management şi continuarea eforturilor de stopare şi de reversare a 

procesului de eutrofizare. 

Teza de doctorat include, de asemenea Concluzii finale şi Bibliografia care a stat la baza documentării în 

vederea elaborării tezei de doctorat. Concluziile prezintă contribuţiile la caracterizarea procesului de eutrofizare din 

lacul Amara. Descrierea evoluţiei principalilor indicatori ai gradului de eutrofizare reprezintă o bază de date care poate 

fi pusă la dispoziţia factorilor de decizie pentru a fundamenta planurile de management şi poate constitui, de 

asemenea, o stare referinţă pentru caracterizarea altor ecosisteme aflate în curs de eutrofizare. 

Structura generală a tezei este reprezentată mai jos, în formă schematică. 

Teza de doctorat a fost elaborată în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, analizele fiind efectuate în laboratorul 

Direcţiei de Ape Buzău- Ialomiţa, filiala Slobozia 
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CAPITOLUL I- Politici de reducere a poluării apelor cu nutrienţi 

 

Apa reprezintă cea mai importantă resursă a capitalului natural, fără de care viaţa nu este posibilă. Modalităţile 

de utilizare a apei sunt foarte diverse şi la fel de diverse sunt modurile de poluare: punctiformă, difuză, accidentală, 

continuă, naturală, antropică, cu compuşi organici sau anorganici, radioactivă, cu specii alohtone, etc. Efectele poluării 

sunt mai mult sau mai puţin vizibile în funcţie de tipul de folosinţă a corpului acvatic, de intensitatea şi tipul poluării, 

de poziţia geografică şi de substratul geomorfologic al acviferului. 

Problemele ridicate de poluarea apei sunt în atenţia specialiştilor şi a factorilor de decizie, iar, în a doua 

jumătate a secolului al XX-lea, aceste preocupări s-au concretizat în congrese, conferinţe, convenţii, seminarii, ş.a., 

care au avut ca rezultat încheierea de acorduri între state. Aceste acorduri au propus măsuri de reducere a poluării, au 

stabilit obiective de conservare şi de îmbunătăţire a calităţii apei, contravenţii sau alte metode de sancţionare a 

poluatorilor. Adoptarea de către Consiliul Europei în anul 2000 a Directivei Cadru Ape reprezintă un jalon important 

în conştientizarea şi implementarea politicilor de mediu.  

La nivel naţional, cele mai importante acte normative, care sunt încă în vigoare, sunt: OM 161/2006 pentru 

aprobarea ,,Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a 

corpurilor de apă” şi Legea 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Apelor 107/1996. Legislaţia 

românească trebuie să reflecte şi să transpună obiectivele Directivei Cadru Apă astfel încât să se atingă scopul 

principal al aceteia: starea bună şi foarte bună a tuturor corpurilor de apă. 

 

CAPITOLUL II- Eutrofizarea ecosistemelor acvatice 

 

Ecosistemele acvatice se clasifică în funcţie de mai multe criterii. După criteriul mobilizării corpului acvatic 

se clasifică în lotice (curgătoare) şi lentice (stătătoare). Ecosistemele lentice se clasifică, la rândul lor, în funcţie de 

adâncime, salinitate, zonă geografică, altitudine, morfologie, etc. Apa lacurilor poate prezenta stratificare, în funcţie de 

adâncime, fiecare strat având, trasături fizico-chimice şi biologice diferite în ceea ce priveşte: temperatura, 

concentraţia de oxigen, densitatea, salinitatea, asociaţiile de vieţuitoare. Pentru a supravieţui şi a se dezvolta, 

biocenoza din lacuri are nevoie de nutrienţi. Starea trofică a unui ecosistem acvatic descrie atât concentraţia şi tipul 

nutrienţilor, reţeaua trofică existentă, cât şi procesele care au loc în apă. Din punct de vedere al stării trofice, apele se 

clasifică în: ultraoligotrofe, oligotrofe, mezotrofe, eutrofe şi hipertrofe. Principalii indicatori de calitate ai stării trofice 

sunt: fosforul total, azotul mineral total, biomasa fitoplanctonică şi clorofila ,,a”.  Deoarece apa lacurilor influenţează 

şi este influenţată de zonele adiacente (aport de nutrienţi, umiditate, aport de praf, temperatură, etc.) statutul trofic se 

referă la întregul bazin de recepţie. Eutrofizarea este un fenomen îngrijorător datorită efectelor nedorite asupra 

folosinţelor din bazinele hidrografice afectate: apa nu mai este proprie consumului uman, are aspect, gust, miros 

neplăcute, circulaţia ambarcaţiunilor este îngreunată sau chiar blocată, dispar specii valoroase şi sunt înlocuite cu 

specii oportuniste, etc. Măsurile de corectare a stării eutrofe sunt costisitoare, laborioase, iar efectele nu sunt 

întotdeauna cele aşteptate, astfel încât, măsurile de prevenire sunt cele care pot avea o eficienţă mai mare.  

 

CAPITOLUL III. Lacul Amara 

                                                                                                                      

Lacul Amara este un liman fluviatil al râului Ialomiţa, este situat în parte de Sud-Est a României, pe o 

intercalaţie argiloasă aflată pe un orizont de tip loessoid provenit din Pleistocen şi Holocen. Apa lacului este de tip 

salmastru datorită condensărilor din timpul geomorfogenezei, în cuveta acestuia formându-se nămol terapeutic de tip 

sapropelic, Amara fiind unul dintre cele cinci lacuri de acest tip de la noi din ţară. Adâncimea maximă este de 4 m, iar 

cea medie este de 1.4 m. Din acest punct de vedere lacul se încadrează în categoria lacurilor puţin adânci, a căror 

particularitate este aceea că procesul de colmatare, deci succesiunea ecologică poate fi accelerată. În ultimul deceniu, 

lacul a fost încadrat în stările trofice eutrof şi hipertrof, stările ecologice nivel III, IV, V (calitate moderată, slabă, 
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proastă) aspectul său suferind degradări uşor detectabile: exces de macrofite acvatice, explozii algale, invadarea 

malurilor de către asociaţii de stuf şi de papură, reducerea luciului liber de apă. Unele golfuri sunt deja colmatate, 

transformate în zone umede (bălţi) şi chiar izlaz. În parte de nord se întind oraşul şi statiunea balneoclimaterică 

omonime. Ocupaţiile şi veniturile locuitorilor din oraşul Amara provin din turismul estival (de agrement, 

recuperatoriu, de tratament şi de întreţinere) practicat pe cele cinci plaje amenajate. Complexul de lacuri Amara- 

Fundata (alt lac în care se formează nămol sapropelic, din Judeţul Ialomiţa) a fost declarat Arie de Protecţie Specială 

Avifaunistică (SPA) în anul 2004 deoarece reprezintă un habitat pentru 10 specii de păsări care necesită conservare, 

33 specii de păsări care necesită protecţie strictă şi 14 specii de interes comunitar. În sezonul estival, în acest SPA, 

sunt peste 20 000 de păsări care cuibăresc, se hrănesc sau sunt păsări de pasaj. 

 

CAPITOLUL IV. Metodologia experimentală 

 

Metodologia de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă este reglementată de OM 31/2006 pentru aprobarea 

Manualului pentru Modernizarea şi Dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România – SMIAR. 

Acesta prevede ca, în cazul apariţiei fenomenului de eutrofizare sau în cazul poluărilor accidentale, frecvenţa 

monitorizării să fie mărită de la 4/an, la un număr suficient de mare (lunară) atâta timp cât aceste fenomene persistă, în 

perioada de vegetaţie mai-septembrie. 

Dintre elementele de calitate, cele fizico-chimice (transparenţa, temperatura, pH-ul, conductivitatea, reziduul 

fix, oxigenul, nutrienţii) se monitorizează prin programele de supraveghere şi cele operaţionale, de patru ori pe an, iar 

cei biologici au frecvenţe diferite: fitoplanctonul 4/an, microfitobentosul şi zoobentosul 1/an, iar macrofitele o dată la 

trei ani.  Programul de monitorizare a calităţii apei în lacul Amara s-a desfăşurat până în anul 2006 în 13 

puncte de prelevare, de patru ori pe an, dar în perioada 2006-2015 monitorizarea a fost discontinuă. În 2006 au fost 

monitorizate 6 puncte de prelevare a probelor cu o frecvenţă de nouă ori pe an, în 2007 s-a monitorizat un punct de 

prelevare în patru campanii, între 2008-2014 au fost monitorizate două punte de prelevare, cu câte patru campanii, iar 

în 2015 au fost monitorizate două puncte de prelevare în numai două campanii.  

Din anul 2016, lacul a ieşit de sub supravegherea Administraţiei Bazinale Buzău-Ialomiţa, sarcina 

supravegherii, dar numai din punct de vedere bacteriologic, revenind Direcţiei de Sănătate Publică, fiind considerat lac 

terapeutic, bun pentru îmbăiere. 

Prelevarea, conservarea şi analizarea probelor s-a făcut în laboratorul Administraţiei Bazinale Buzău-Ialomiţa, 

în afară de temperatura apei, temperatura aerului şi transparenţa- care s-au determinat la faţa locului, respectându-se 

standardele în vigoare. 

 

CAPITOLUL V- Evaluarea stării de eutrofizare a lacului Amara 

 

V.1.Caracterizarea procesului de eutrofizare a lacului Amara 

 

 Procesul de eutrofizare a lacului Amara este o consecinţă a activtăţii antropice. Lacul Amara este exploatat în 

scopuri terapeutice şi turistice de aproximativ şaptezeci de ani (Sandu, 2004) În această perioadă, pe malul nordic, s-a 

dezvoltat o reţea de hoteluri dotate cu baze de tratament, care au intrat în circuitul turistic şi balnear organizat de stat. 

Imediat după anul 1989, aceste complexe turistice (al tineretului, al sindicatelor, al pensionarilor, al taberelor şcolare), 

care corespund celor cinci plaje (Lebăda, Splendid, Mirceşti, plaja pentru copiii din cadrul taberei, plaja pentru 

nudişti), au intrat într-o perioadă de regres economic şi nu au mai fost susţinute financiar de către proprietari (Uniunea 

Tinerilor Comunişti- UTC, Uniunea Generală a Sindicatelor din România- UGSR, Casa Pensionarilor, Taberele 

Şcolare).  Falezele cimentuite (construite înainte de 1989) care se întindeau pe întregul mal al lacului s-au 

degradat în lipsa unei întreţineri corespunzătoare, şi au fost invadate de stuf şi de papură, contribuind la fixarea 

sedimentelor. (Figura V.1.) 
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Figura V.1. Zonă litorală pe lacul Amara 

   

De asemenea, plaje mai mici, neamenajate, micile debarcadere, au devenit nefuncţionale, fiind şi ele invadate 

de stuf. În Figura V.1. este prezentată o porţiune din malul betonat şi invadat de stuf lacului Amara, în care efectele 

poluării şi ale eutrofizării (explozia algală şi dezvoltarea macrofitelor) sunt uşor de observat. 

Se impune realizarea unui studiu complex al proceselor fizico-chimice şi biologice care se desfăşoară în lac, 

iar punctul de plecare al unui astfel de studiu îl reprezintă valorile indicatorilor generali în raport cu care se realizează 

clasificarea calităţii apei. Aceşti indicatori sunt:  

a) indicatori fizico-chimici (regim termic, transparenţă, pH, materii în suspensie); 

b) salinitate (conductivitate, alcalinitate, bicarbonaţi);  

c) compoziţie ionică, oxigen, nutrienţi); 

d) regimul oxigenului (oxigen dizolvat, CBO5) 

e) regimul nutrienţilor (azotiţi, azotaţi, ortofosfaţi); 

f) indicatori ai gradului de eutrofizare (fosfor total, azot mineral total, biomasă fitoplanctonică).  

Cu ajutorul valorilor determinate pentru ultimii doi indicatori ai gradului de eutrofizare, a fost calculat raportul 

N/P, care reprezintă un alt parametru foarte important în descrierea condiţiilor specifice apariţiei ,,înfloririlor algale”, 

iar cu ajutorul valorilor determinate pentru fosforul total a fost calculat şi analizat indicele de stare trofică (TSI) 

necesar încadrarii apei lacului Amara întruna dintre categoriile trofice: oligotrof, mezotrof, eutrof, hipertrof. În scopul 

descrierii complete a procesului de eutrofizare au fost realizate o prognoză a acestuia, folosind programul 

PAMOLARE şi o analiză SWOT care să permită propunerea şi adoptarea unor măsuri pentru dezvoltarea durabilă a 

zonei. 

 

V.2. Parametri fizico-chimici utilizaţi în caracterizarea stării trofice a lacului Amara 

 

V.2.1. Regimul termic 

 

Pentru punctele ,,Mijloc lac”, ,,Coadă lac (Mirceşti)”, şi ,,Ieşire Complex Perla”, unde adâncimea este maximă 

(4.1 m), există un anumit grad de stratificare, probele prelevate probe atât din epilimnion, cât şi din hipolimnion 

(termeni folosiţi în documentele oficiale ale Directiei de Ape Buzău-Ialomiţa), indicând o diferenţă de temperatură de 

maxim 4˚C. În anul 2006, de exemplu, când au existat 9 campanii de recoltare (cele mai multe dintre anii 2006-2015), 

pentru punctul ,,Coadă lac (Mirceşti)” s-au recoltat probe de la adâncimi diferite (suprafaţă şi limită zonă fotică), iar 

valorile măsurate au indicat diferenţe de temperatură mici în lunile mai, iunie şi nesemnificative în lunile aprilie, 

august şi septembrie, nefiind indentificată o stratificare termică propriu-zisă a apei din lac. Mai mult, în lunile martie, 

octombrie şi noiembrie nu au fost înregistrate diferenţe între straturi, întreaga masă de apă a lacului având aceeaşi 

temperatură. Pentru lunile decembrie, ianuarie, februarie nu au fost făcute măsurători de temperatură. Reprezentând 

grafic valorile de temperatură măsurate în anul 2006 (Anexa  10), se observă creşterea temperaturii în perioada de vară 

şi scăderea acesteia primăvara şi toamnă, precum şi lipsa stratificării termice. (Figura V.2.)  
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Figura V.2. Dinamica temperaturii (
◦
C) în aer şi în apă, 2006, Amara, ,,Mijloc lac” 

 

Temperatura apei măsurată pentru aceste probe fiind foarte apropiată (o diferenţă de 0.5 
°
C), poate fi 

considerată constantă pentru campania respectivă. Temperatura apei acestor probe fiind foarte apropiată, poate fi 

considerată constantă pentru campania respectivă. Consumul biologic de oxigen, însă, prezintă diferenţe 

semnificative: 7.79 mgO/L în profilul de suprafaţă şi 3.96 mgO/L la limita zonei fotice (perioadă de înflorire algală). 

Diferenţele valorice ale parametrilor cuantificaţi se datorează celorlalte caracteristici fizico-chimice ale apei din lac: 

luminozitate, pH, conductivitate, ş.a. 

  

V.2.2. Transparenţa 

 

Indicele de transparenţă, reprezentat de raportul dintre T= transparenţă şi A= adâncime (T/A) este asociat cu 

dezvoltarea macrofitelor. La un indice mai mic de 0.20, acestea nu au condiţii de luminozitate pentru a putea 

fotosintetiza substanţe organice. (Botnariuc, 1961)  

Lacurile puţin adânci au, de obicei, o transparenţă redusă, deoarece masele de aer în mişcare determină 

apariţia valurilor şi a curenţilor, ceea ce duce la antrenarea depozitelor de la baza cuvetei, ducând la creşterea cantităţii 

de materii aflate în suspensie în masa apei. Acest fenomen este întâlnit şi în lacul Amara, a cărui adâncime maximă 

este de 4.1 m.  

Creşterea cantităţii de materii în suspensie determină reducerea limitei zonei fotice, însă valorile indicelui de 

transparenţă nu scad sub 0.20, fapt dovedit şi de prezenţa macrofitelor în probele prelevate în cadrul campaniilor de 

recoltare. (Cocârlan, 2009)  

 Analizând valorile la care se situează zona fotică pentru anii 2008 şi 2009, se constată descreşteri sezoniere spre 

finalul anotimpului cald, ce pot fi puse în corelaţie cu creşterea macrofitică, precum şi cu acumularea materiilor în 

suspensie provenite din activităţi agricole, turistice, descompuneri, dejecţii, alte tipuri de poluări. (Figura V.5.) 

 

Figura V.5. Evoluţia transparenţei (m) apei în lacul Amara (2008-2009) 

 Analizând comparativ valorile indicilor de transparenţă (Anexa  7) pentru anii 2008-2009 se poate observa 

creşterea acestuia în lunile august-septembrie pentru anul 2008, un an cu regim termic foarte ridicat (25
◦
C- 
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temperatura apei la momentul determinării) şi în luna iunie pentru anul 2009 (22
◦
C- temperatura apei la momentul 

determinării), un indice de transparenţă ridicat reprezentând un factor favorizant pentru exploziile algale. (Figura V.6.) 

 

 

Figura V.6. Evoluţiile indicelui de transparenţă în lacul Amara, anii 2008 şi 2009 

 

Pentru cei doi ani comparaţi, indicele de transparenţă înregistrează o scădere în sezonul rece datorată 

acumulării de materii în suspensie în apă, provenite atât din procesele biochimice proprii, cât şi aportului exogen (praf, 

alţi poluanţi solizi).  

 

V.2.3. Evoluţia pH-ului 

 

Lacul Amara, este un lac continental şi se încadrează în categoria lacurilor cu ape slab alcaline (8 ≤ pH lac ≤ 

9). Astfel, valorile măsurate pentru apa din lacul Amara în anul 2006 – 9 campanii (Figura V.7.) au arătat că pe 

parcursul întregului an nu apar variaţii semnificative ale pH, toate valorile acestui parametru încadrându-se în 

intervalul 8,6 – 9,0, caracteristic lacurilor continentale slab alcaline. Acest lucru a permis reducerea numărului de 

determinări de pH pentru lacul Amara în anii următori (2007-2010). Anul 2006, a fost luat drept an de referinţă, 

datorită numărului mare de campanii de recoltare, şi oferă o imagine asupra variaţiei anuale a pH-ului, aceste valori 

având un trend anual ascendent. (Figura V.7.)  

 

 

 

 

 

Figura V.7. Dinamica pH-ului, Amara, 2006 (medii pe puncte de prelevare) 
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Reprezentarea grafică a mediilor multianulale ale valorilor de pH pentru perioada 2006 – 2010 (Figura V. 8) 

indică totuşi o uşoară creştere a pH în timpul perioadei de vegetaţie, valorile maxime fiind obţinute spre spre sfârşitul 

acesteia. De asemenea, nu în fiecare an, după terminarea perioadei de vegetaţie, ecosistemul reuşeşte să corecteze pH-

ul apei, astfel încât acesta să revină la valorea iniţială (8,6) considerată în acest studiu. 

 

 

Figura V.8. Dinamica pH-ului apei din lacul Amara, 2006-2010 

(medii pe puncte de prelevare) 

Analizând valorile obţinute experimental (Figura V.8.) se poate observa o alcalinizare treptată a apei, în 

perioadele călduroase înregistrându-se perioade scurte de acidifiere. Această evoluţie are efecte nefavorabile atât 

asupra peloidogenezei, cât şi asupra biotei, în ansamblu.  

 

V.2.4. Conductivitatea 

 

Compoziţia ionică, respectiv cationii (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
,K

+
, etc) şi anionii (HCO3

─
, SO4

─
, Cl

─
, etc) influenţează 

biocenoza prin participarea acestora la formarea materiei organice prin procesul de fotosinteză.  

În lacul Amara conductivitatea se înregistrează din anul 2009 folosindu-se metoda de determinare conform SR 

EN 27888 /1997, la 25 ˚C. Media se situează în jurul valorii de 21190 μS/cm, având tendinţă crescătoare în timpul 

verii din primăvară spre toamnă (Figura V.9.). Această tendinţă crescătoare se păstrează pentru fiecare an luat în 

studiu. 

 

 

Figura V.9. Evoluţia conductivităţii în timpul anotimpului cald (μS/cm), 

Amara, 2006 

În ceea ce priveşte gradul de mineralizare, cantitatea de săruri în apa lacului prezintă o scădere continuă, 

datorată, în principal, apelor slab mineralizate, freatice, care alimentează cuveta lacului. În prezent, gradul de 

mineralizare se situează în jurul valorii de 9 g/L, constant din anul 1997 (Anexa  4).  

Din aportul total de apă în lac, 47.3% reprezintă apa provenită din izvoare subterane, 46.7 % reprezintă ape 

din precipitaţii, iar 6 % - percolările (Figura V.10.) 
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Figura V.10. Evoluţia gradului de mineralizare (g/L) a apelor lacului Amara (1887-1997) 

(Direcţia de Ape Buzău-Ialomiţa- Formarea şi evoluţia lacului Amara ca ecosistem, document nepublicat- Anexa  4). 

 

Această reducere drastică a gradului de mineralizare a apei lacului Amara a condus la scăderea rezervei de 

nămol sapropelic datorită neîndeplinirii condiţiilor biochimice de regenerare, dar, mai ales, la diminuarea calităţilor lui 

curative. Peloidogeneza se desfăşoară în condiţii optime la valori ale mineralizării cuprinse între 8-11.4 g/L şi un pH 

cuprins între 7-8.2 (Direcţia de Ape Buzău-Ialomiţa- Formarea şi evoluţia lacului Amara ca ecosistem, document 

nepublicat). 

 

V.2.5. Materii in suspensie 

 

 Pentru anul 2006 (luat ca an de referinţă datorită numărului mare de campanii de recoltare, 9, faţă de numărul 

mediu de campanii de recoltare, 4, dintre ceilalţi ani luaţi în studiu – 2006-2015) situaţia materiilor particulate aflate în 

suspensie (sestonul) prezintă o tendinţă crescătoare pentru întreg anul, din martie până în decembrie, cu o creştere 

bruscă în luna aprilie, datorată, în principal, creşterii temperaturii medii atmosferice în luna respectivă ceea ce a dus la 

topirea stratului de zăpadă, fenomen urmat de cel de şiroire, aportul de sedimente adus astfel fiind important, 

reprezentând principala sursă alohtonă.  

Pentru anii 2006-2010 situaţia materiilor particulate aflate în suspensie (sestonul) prezintă o tendinţă 

crescătoare pentru întreaga perioadă. În Anexa  9 se regăsesc valorile materiilor aflate în suspensie (mg/L) din 

punctele de prelevare a probelor din anii 2006-2010. Acestea au valori maxime spre sfârşitul perioadei estivale: 188,2 

mg/L, în septembrie 2006, 495 mg/L în august 2007, 282 mg/L în noiembrie 2008, 433,5 mg/L în septembrie 2009, 

340 mg/L în august 2010. Faţă de anul de referinţă, 2006, cantitatea de materii în suspensie prezintă o creştere 

continuă, ajungând chiar să se dubleze, la sfârşitul anului 2007. (Figura V.12.) 

 

Figura V.12. Materii în suspensie lac Amara (mg/L), perioada 2006-2010 

 

 În literatura de specialitate (Vădineanu, 2004) este menţionat faptul că materiile în suspensie din apa lacurilor 

influenţează transparenţa, împiedicând desfăşurarea procesului de fotosinteză, dar influenţează şi fauna acvatică, în 

special peştii. O cantitate mare de materii în suspensii, blochează branhiile, provoacă răni ale acestora, împiedicând 
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respiraţia. Valorile optime, în acest caz, sunt cuprinse între 60 şi 80 mg/L, iar limita la care viaţa acvatică (peştii) 

dispare este de 1000 mg/L. Lipsa aplicării unor măsuri de management care să ducă la reducerea cantităţii de materii 

în suspensie va determina dispariţia vieţii piscicole din lac, cu afectarea gravă a întregii reţele trofice. 

 

V.2.6 Bicarbonaţii 

 

Dioxidul de carbon din atmosferă sau din apă reprezintă sursa de carbon pentru substanţele organice formate 

prin fotosinteză sau prin chemosinteză, produs principal al procesului de respiraţie şi al proceselor degradative, 

oxidări, etc. În lacul Amara, în programul de monitoring a stării ecologice, valorile bicarbonaţilor (mg/L) se 

înregistrează alături de indicatorii de salinitate: conductivitate (μS/cm), reziduu filtrabil (mg/L), cloruri (mg/L), sulfaţi 

(mg/L), calciu (mg/L), magneziu (mg/L), sodium (mg/L) şi alcalinitate (mval/L).  

 

 

 

 

 

Figura V.13. Dinamica valorilor parametrului bicarbonaţi, mg/L, Amara, 2006-2010 

 

Dinamica valorilor bicarbonaţilor în perioada 2006- 2010 (Figura V.13.) arată existenţa unei valori minime în 

anul 2006- 811,7 mg/L şi a unei valori maxime în 2009- 933,2 mg/L, medii anuale, datorate, în principal, variaţiilor 

factorilor climatici, restul valorilor mediilor multianuale se încadrează în limita valorilor medii de 800-900 mg/L, cu o 

tendinţă crescătoare în ultimii ani. Cu toate că nu există valori maxim admise pentru bicarbonaţi, clasa globală de 

calitate a apei lacului Amara stabilită în funcţie de salinitate (unde sunt incluşi şi bicarbonaţii) este V (calitate proastă), 

şi este constantă pentru întreaga perioadă 2006-2010.  

 

V.2.7. Alcalinitatea  

 

 Pentru acest parametru, limitele de încadrare pentru viaţa piscicolă sunt următoarele: 0.2 mval/L 

limita minimă, 2-4 mval/L valorile optime, 6 mval/L limita maximă. (OM 161/2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.14. Dinamica valorilor alcalinităţii, mval/L, Amara, 2006-2010 
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Pentru lacul Amara alcalinitatea se monitorizeză, în vederea încadrării în clasele de calitate ale apelor de 

suprafaţă. După cum se poate observa în Figura V.14., pentru lacul Amara valorile alcalinităţii sunt în continuă 

creştere, valoarea optimă pentru viaţa piscicolă este depăşită, pentru întreaga perioadă studiată (alcalinitatea are valori 

mult mai mari decât valoarea maximă care permite viaţă piscicolă, 6 mval/L). 

Astfel, din punct de vedere al salinităţii apa lacului Amara se încadrează înclasa de calitate globală V, care 

estecea mai puţin favorabilă vieţii lacustre. 

 

V.2.8. Oxigenul dizolvat 

 

 Regimul de oxigen se referă la cantitatea, tipul şi provenienţa oxigenului acvatic. Dizolvarea în apă a 

oxigenului atmosferic este influenţată de compoziţia (salinitatea), temperatura şi turbulenţa apei, dar şi de condiţiile 

mediului atmosferic (ex: presiunea atmosferică). Între cantitatea de oxigen dizolvat şi temperatura apei există o 

corelaţie inversă. 

Oxigenul fotosintetizat în lacurile puţin adânci depinde de cantitatea şi de distribuţia fitoplanctonului, 

principalul producător, dar şi de cantitatea şi de distribuţia macrofitelor şi a fitobentosului. În cazul lacurilor eutrofe, 

în perioada ,,înfloririlor”, fitoplanctonul formează un strat dens la suprafaţa apei, împiedicând pătrunderea luminii în 

straturile de adâncime, ceea reduce cantitatea de oxigen, afectând organismele pelagice şi bentale. În perioadele în 

care nu se manifestă ,,exploziile” algale, un lac eutrof, datorită cantităţii mari de nutrienţi, are şi o cantitate sporită de 

fitoplancton, ceea ce determină un confort trofic al multor vieţuitoare acvatice.  

Această ,,hiperoxie” poate fi temporară, diurnă, deoarece în timpul nopţii acelaşi fitoplancton consumă masiv 

oxigenul, în procesul de respiraţie. La acest consum datorat fitoplanctonului se adaugă consumul de oxigen al 

bacteriilor care descompun şi mineralizează materia organică de la baza cuvetei lacustre, ducând la perioade de 

hipoxie, chiar de anoxie. Aceste perioade pot fi de scurtă durată şi nu au putut fi depistate de monitorizările realizate 

în lacul Amara, dar prezenţa lor este foarte importantă pentru vieţuitoarele lacustre, deoarece pot duce la dispariţia 

unor specii, înlocuirea lor cu altele şi perturbarea lanţurilor trofice.  

Efectele acestor hipoxii repetate se pot identifica tardiv sau există posibilitatea să nu se poată stabili cu 

certitudine relaţia de cauzalitate dintre fenomenele de acest tip şi modificarea reţelelor trofice. Hipoxia poate duce şi la 

înlocuirea descompunătorilor aerobi cu cei anaerobi, cu efecte în creşterea cantităţii de sulf organic în sedimente şi a 

unor gaze toxice precum hidrogenul sulfurat, metanul, chiar şi dioxidul de carbon, în zona profundală. (Nicoară, 2008) 

În general se apreciază că în lacurile eutrofe există un deficit de oxigen, cu toate că în epilimnion, pentru perioade 

scurte, poate exista excedent.  

Analiza oxigenului dizolvat în perioada 2006-2010 pentrul lacul Amara arată o tendinţă descrescătoare a 

valorilor înregistrate prin monitorizarea acestui parametru, cu perioade scurte de creştere în anii 2008 şi 2009. Din 

anul 2009, tendinţa descrescătoare este constantă, fiind în corelaţie inversă cu clasa globală de calitate în care s-a 

încadrat regimul oxigenului (Figura V.17.). 

 

 

Figura V.17. Evoluţia comparativă a cantităţii de oxigen dizolvat (media anuală) şi încadrarea în clasa de calitate a 

regimului oxigenului, Amara, 2006-2010 
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Încadrarea în clase de calitate în funcţie de valoarea determinată pentru oxigenul dizolvat se face conform OM 

161/2006 astfel: clasa I- 9 mg O/L, clasa a II-a- 7 mg O/L, clasa a III-a- 5mg O/L, clasa a IV-a- 4 mg O/L, clasa a V-

a- 4mg O/L. Clasele de calitate în care s-a încadrat oxigenul dizolvat în perioada 2006-2010 au fost: clasa a III-a în 

2006, clasa a IV-a în 2007, clasa a III-a în 2008, clasa a IV-a în 2009, clasa a V-a în 2010. În lipsa unor măsuri de 

remediere, organismele planctonice şi bentice vor suferi în urma anoxiei. 

 

V.2.9. Consumul biologic de oxigen 

 

 În ceea ce priveşte consumul biochimic de oxigen CBO5, care reprezintă diferenţa de oxigen în urma 

consumului de către microorganisme (prin descompunere biochimică) a substanţelor organice din apă timp de 5 zile 

(la 20°C), acest indicator oferă informaţii despre capacitatea de epurare biologică a apei: < 0,2 mg/dm
3
- apa nu poate 

fi epurată biologic, 0,2- 0,4 mg/dm
3
, apa are nevoie de aport caloric pentru a putea fi epurată biologic (în staţiile de 

epurare), 0,6 mg/dm
3
, apa are proprietatea de epurare biologică facilă. (Angelescu, 2006) Parametrul CBO5 arată 

indirect gradul de încărcare al apei cu substanţe biodegradabile. 

În ceea ce priveşte dinamica mediilor multianuale în perioada 2006-2010, valorile CBO5 prezintă creşteri în 

anii 2007 şi 2010 (în 2004 fiind înregistrată cea mai mare medie) şi perioade de scădere în anii 2004-2007. (Figura V. 

19) Încadrarea apei în clase de calitate în funcţie de valoarea indicatorului CBO5 se face conform OM161/2006 astfel: 

clasa I- 3 mg O2/L, clasa a II-a- 5 mg O2/L, clasa a III-a- 7 mg O2/L , clasa a IV-a- 20 mg O2/L , clasa aV-a- > 20 mg 

O2/L. 

 

 

Figura V.19. Dinamica mediilor multianuale ale consumului biochimic de oxigen, mgO2/L, Amara, 2006-2010 

 

Procesul de eutrofizare se desfăşoară într-un ritm accelerat deoarece toţi aceşti parametri (indicatori ai stării 

trofice) sunt corelaţi, iar atingerea valorii valoarea critice a unuia dintre ei declanşează în ecosistem o reacţie în lanţ.  

 

 

Figura V.21. Clasa de calitate în funcţie de regimul oxigenului, Amara, 2006-2010 
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Luând în considerare toti parametrii care definesc regimul oxigenului: oxigen dizolvat, saturaţie în oxigen, 

CBO5, CCO-Cr, CCO-Mn (ultimii 2 parametri determinaţi în 15 campanii, diferite unele de celelalte, din cele 32 de 

campanii desfăşurate în perioada 2006-2010), încadrarea în clasele de calitate din punct de vedere al regimului 

oxigenului demonstrează o tendinţă de degradare continuă a apei lacului Amara, predominante pentru perioada 

studiată fiind clasele de calitate IV şi V, 4, respectiv 5, în reprezentarea grafică. (Figura V.21.) 

 

V.2.10. Regimul nutrienţilor 

 

Determinările fizico-chimice pentru clasificarea calităţii apei de suprafaţă din punct de vedere al nutrienţilor 

se fac prin aflarea concentraţiilor de: fosfor total, azot mineral total, clorofila ,,a”, la care se adaugă şi biomasa 

fitoplanctonică (conform OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă 

în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă). Media anuală a fosforului total, reprezentată grafic în Figura 

V.22., arată că, în ultimii doi ani ai perioadei studiate (2009-2010), a avut loc o uniformizare a valorilor, fără 

schimbări bruşte, pozitive sau negative, ceea ce sugerează o tendinţă spre echilibrare a proceselor din lac, în care este 

implicat fosforul. Valoarea mediei anuale pentru anul 2010 este de 0.094 mg P/L care ȋncadrează apa lacului Amara, 

din punctul de vedere al acestui nutrient, ȋn starea trofică eutrofă (0.03 mg P/L < 0.094 mg P/L < 0.1 mg P/L). 

 

 

Figura V.22. Fosfor total (mg P/L), Amara, 2006-2010 

 

Pentru ca apa lacului Amara să poată fi ȋncadrată, din punct de vedere al regimului nutrienţilor, la clasa 

mezotrofă, superioară celei la care sunt încadraţi în perioada 2006-2010, valoarea maximă a mediei anuale pentru 

fosfor total trebuie să fie de 0.03 mg P/L. Prelucrarea datelor experimentale cu ajutorului regresiei liniare oferă 

orizontul de timp la care valorile fosforului total ar putea ajunge la starea mezotrofă, ieşind, din punct de vedere al 

regimului nutrienţilor, din starea eutrofă. Acest orizont de timp este x= 6 (ani), la y= 0.03 mg P/L (R
2
= 0.456), ȋn 

condiţiile păstrării aceleiaşi tendinţe. Dacă se analizează seria valorică a mediilor anuale numai pentru perioada 2007-

2010, fără media anuală a anului 2006 (fosfor total=0.3735) aceasta fiind considerată o excepţie, se poate observa o 

tendinţă crescătoare (Figura V.23.), mai apropiată de starea trofică reală a apei lacului. Ȋn această situaţie, din ecuaţia 

liniei de regresie, pentru y=0.03 mg P/L, x=69 de ani, deci o perioadă foarte ȋndelungată până la care concentraţia 

fosforului total ar ajunge la limita ȋncadrarii apei lacului ȋntr-o stare trofică inferioară celei actuale (mezotrofă ȋn loc 

de eutrofă).  

 

Figura V.23 Fosfor total (mg P/L), Amara, 2007-2010 
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Clasa trofică globală este dată de valorile coroborate ale concentraţiilor fosforului total (PT) şi ale azotului 

mineral total (NT) ȋmpreună cu ceilalţi indicatori ai gradului de eutrofizare: clorofila a (chl a) şi biomasa 

fitoplanctonică (BF). De exemplu, pentru anul 2010, mediile anuale ale indicatorilor gradului de eutrofizare au 

ȋncadrat lacul astfel: fosforul total- clasa eutrofă; azotul mineral- clasa mezotrofă; biomasa fitoplanctonică- clasa 

oligotrofă; clorofila a- clasa eutrofă. Din analiza globală a acestor patru indicatori rezultă clasa globală de calitate- 

eutrofă. Astfel, ȋn perioada 2006-2010, chiar dacă azotul mineral total, clorofila a şi biomasa fitoplanctonică au valori 

medii care ȋncadrează apa lacul Amara, strict din punctul lor de vedere, ȋn clase inferioare ale trofismului (oligotrof- 

azotul mineral total ȋn anul 2009, biomasa fitoplanctonică ȋn 2006, 2007, 2008, 2010 şi mezotrof - azotul mineral total 

ȋn anul 2010, biomasa fitoplanctonică ȋn 2009) clasa globală pentru ȋntreaga perioadă a fost eutrofă (2007-2010) şi 

chiar hipertrofă ȋn 2006.  

Pentru a atinge o stare bună a ecosistemului lacustru Amara, concentraţia medie a fosforului total trebuie să se 

ȋncadreze ȋn valorile 0.01-0.03 mg P/L, corespunzătoare stării mezotrofe, iar concentraţia medie a azotului mineral 

total trebuie să se ȋncadreze ȋn valorile 0.2-0.4 mg N/L, corespunzătoare stării oligotrofe, astfel ȋncât raportul N/P să 

fie mai mare de 10. 

 Valorile medii ale azotului mineral total (Figura V.24.) indică fluctuaţii influenţate de regimul hidrologic al 

zonei, în special de fenomenul de percolare care duce la acumularea nutrienţilor proveniţi de pe maluri, concentraţiile 

mari corespunzând anilor cu precipitaţii abundente.  

 

 

Figura V.24. Azot mineral total (mg N/L), Amara, 2006-2010 

 

Prelucrarea datelor experimentale cu ajutorul regresiei liniare oferă orizontul de timp la care valorile azotului 

mineral total ar putea ajunge la starea oligotrofă necesară menţinerii raportului N/P mai mare de 10, pentru a se 

ȋmpiedica apariţia ,,înfloririlor” algale. Acesta este x= 6 (ani), la y= 0.4 mg N/L (R
2
= 0.3969), ȋn condiţiile păstrării 

acestei tendinţe.  

Analiza statistică a valorile raportului N/P, reprezentate grafic în (Figura V.25.), arată o tendinţă uşor 

descrescătoare a acestui raport pentru perioada 2006-2010. 

 

 

Figura V.25. Raportul N/P, Amara, 2006-2010 
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Astfel, din ecuaţia dreptei de regresie, s-a putut estima că pentru a atinge valoarea optimă a raportului N/P 

(raport N/P = 16), perioada de timp necesară ar fi de aproximativ 32 de ani. Aceasta arată că, deşi prelucrările 

statistice ale ecuaţiilor liniilor de regresie ale celor doi nutrienţi, azot şi fosfor, dau ca orizont de timp la care 

concentraţiile acestora ar ajunge la valori care fac improbabilă apariţia ,,înfloririlor” algale (fenomen cu consecinţe 

foarte grave pentru ecosistem, care demonstrează efectul eutrofizării accentuate) o perioadă scurtă, de numai 6 ani, 

pentru ca pericolul să fie cu adevărat ȋndepărtat (raportul N/P să fie optim) trebuie să treacă o perioadă mult mai lungă, 

de aproximativ trei decenii.  

 

V.2.11. Biomasa fitoplanctonică 

 

Ca şi indicatori ai gradului de eutrofizare, fitoplanctonul (densitatea fitoplanctonică exprimată în număr de 

exemplare/L) şi biomasa fitoplanctonică mg/L, sunt parametri care au fost monitorizaţi în perioada 2006-2010, pentru 

lacul Amara.  Reprezentând grafic valorile măsurate pentru biomasa fitoplanctonică pentru anii 2006-2010 se observă 

tendinţa crescătoare a acestui parametru, în concordanţă cu ceilalţi indicatori ai gradului de eutrofizare. (Figura V.26.) 

 

 

Figura V.26. Evoluţia biomasei fitoplanctonice (mg/L), Amara, 2006-2010 

 

O analiză comparativă a valorilor biomasei fitoplanctonice şi ale raportului N/P, relevă corelaţia între fluxurile 

fosfor şi creşterea biomasei fitoplanctonice. (Figura V.27.) 

 

 

Figura V.27. Dinamica N/P şi a biomasei fitoplanctonice, Amara, 2006-2010 

 

Pentru caracterizarea completă şi unitară a unui ecosistem valorile şi prognozele pentru principalii indicatori 

care descriu ecosistemele trebuie interpretate în corelaţie cu evoluţiile factorilor politici, economici, sociali, astfel 

încât obiectivele propuse pentru programele de monitoring de către consiliile locale, administraţiile bazinale sau 

agenţiile de mediu să fie specifice, realiste, semnificative şi realizabile. 
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V.2.12. Indicele de stare trofică 

 

Cantitatea de biomasă fitoplanctonică se poate evalua indirect, folosind indicele de stare trofică (TSI) cu 

ajutorul unei scale de la 0 la 100. Creşterea cu 10 unităţi a acestui indice coincide cu dublarea cantităţii de biomasă 

fitoplanctonică din apă. (Pătroescu, 2013) 

TSI este folosit, împreună cu indicele de producere şi consum de oxigen prin fotosinteză, indicele de 

diversitate biologică Shannon-Weimer, indicele de calitate a apei şi indicii de pretabilitate a corpurilor de apa la 

susţinerea biocenozelor şi pentru susţinerea activităţilor de recreere la descrierea calităţii apelor, folosind indicatorii 

monitorizaţi conform OM 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă. 

Indicele de stare trofică se calculează folosind următorii parametri: transparenţa (m), clorofila a (µg/L), fosfor total 

(µg/L), azot mineral total (µg/L), consumul chimic de oxigen (COD, µg/L). (Huang, 2016).  

În cazul lacului Amara, valorile indicelui de satre trofică (în funcţie de fosfor total (TSI/TP), clorofila a 

(TSI/chl a) şi transparenţă măsurată cu discul Secchi (TSI/DS) calculate pe baza valorile măsurate pentru aceşti 

indicatori, în perioada 2006-2010, sunt prezentate în Tabelul V.9. 

 

Tabelul V.9. Valorile indicelui de stare trofică pentru Amara, 2006-2010 

Perioada TSI TP TSI chl a TSI DS 

2006 89.5 - - 

2007 67.33 8.12 - 

2008 70.32 27.74 48.93 

2009 67.73 21.46 48 

2010 68.71 24.91 55.04 

 

Reprezentând grafic valorile indicelui de stare trofică (Figura V.27.) se observă că pentru lacul Amara, din 

punct de vedere al fosforului total, caracteristică este starea eutrofă, pentru anii 2007, 2009 şi 2010, cu valori ale TSI 

cuprinse între 50-70 şi starea hipertrofă în anii 2006 si 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.27. Valorile TSI, Amara, 2006-2010 

 

Valorile TSI calculate pentru transparenţă indică starea de eutrofizare pentru ultimul an al acestei perioade, 

2010, iar din punct de vedere al clorofilei a, lacul Amara se încadrează în categoria oligotrofă. În stabilirea clasei de 

calitate globală se ia în considerare parametrul cu valorile cele mai mari. În cazul lacului Amara acest parametru este 

fosforul total care este factorul limitativ al biocenozei. Din acest punct de vedere, clasa globală de calitate trofică a 

lacului Amara este eutrofă pentru anii 2007, 2009 si 2010 şi hipertrofă pentru anii 2006 si 2008. 
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V.2.13 Biocenoza 

 

 Analizând situaţia speciilor eudominante din lacul Amara, între anii 2006-2010 se observă o succesiune a 

acestora, ca urmare a competiţiei pentru nutrienţi. Descrierea stării trofice pentru un moment dat, considerat de 

referinţă, pentru fiecare ecosistem lacustru va permite realizarea unei baze de date utilă în enunţarea de observaţii 

generale menite să găsească soluţii pentru stoparea unor fenomene nedorite, precum eutrofizarea, şi să ducă la 

elaborarea unor seturi de măsuri de reversare, ce pot fi aplicate în aceste cazuri.   

 

V.3. Evoluţia eutrofizării lacului Amara- simularea procesului prin aplicarea programului 

PAMOLARE 

 

Softul PAMOLARE (acronim de la Planning and Management of Lakes and Reservoires Focusing on 

Eutrophication), permite caracterizarea unui ecosistem acvatic dat, din punct de vedere al calităţii trofice a acestuia. 

Utilizarea softului PAMOLARE presupune introducerea în program a mai multor parametri caracteristici 

ecosistemului studiat pe baza cărora se realizează modelarea matematică.  

Dintre cei 12 parametri utilizaţi pentru calibrare şi validare, 5 au fost determinaţi experimental pentru lacul 

Amara, iar pentru 7 parametri au fost utilizate valorile existente în literatura de specialitate.(Anexa 5) Astfel, pentru 

calibrare au fost folosite valorile parametrilor măsurate în anul 2006, iar pentru validare valorile corespunzătoare 

anului 2007, reprezentând media anuală pentru fiecare indicator. 

Simularea proceselor care au loc în lacul Amara a fost realizată pentru o perioada de 3 ani (1095 zile), iar 

indicatorii avuţi în vedere au fost azot mineral total şi fosfor total, ale căror valori sunt în strânsă corelaţie cu starea 

trofică a ecosistemului studiat (regimul nutrienţilor). Valorile prognozate de programul PAMOLARE pentru anii 

2008, 2009 şi 2010 au fost apoi comparate cu cele măsurate experimental.  

Ambele serii de valori (măsurate prin analiza probelor de apă prelevată din lacul Amara şi obţinute prin 

modelare cu softul PAMOLARE) au tendinţe descrescătoare. (Figura V.29) Aceste tendinţe sunt benefice pentru 

starea trofică a apei lacului Amara deoarece reprezintă o reducere a încărcării ecosistemului lacustru cu acest nutrient, 

azotul, dar mediile anului 2010 încadrează lacul în aceeaşi stare trofică- eutrofă (0.65 mg N/L <0,863 mg N/L <1.5 

mg N/L, Tabelul II.1) Concluzia este că pericolul reprezentat de ,,înfloririle” algale nu este îndepărtat şi că trebuie 

aplicate măsuri de management care să reducă în continuare cantitatea de azot din apă, până la valoarea acestuia mai 

mică de 0.65 mg N/L. 

 

 
Figura V.29. Dinamica azotului mineral total, mg N/L, pentru lacul Amara în perioada 2008-2010 

Reprezentarea grafică a acestor serii de valori pentru fosfor (măsurate prin analiza probelor de apă prelevată 

din lacul Amara şi obţinute prin modelare cu softul PAMOLARE) au, de asemenea, tendinţe descrescătoare. Media 
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fosforului total pentru anul 2010 încadrează apa lacului Amara, din punctul de vedere al acestui nutrient tot în clasa 

trofică- eutrofă (0.03 mg P/L <0,088 mg P/L <0.1 mg P/L, Tabelul II.1) 

Comparând valorile indicatorilor azot mineral total şi fosfor total pentru anii 2008, 2009 şi respectiv 2010, 

măsurate experimental şi estimate cu ajutorul soft-ului PAMOLARE, se poate observa că acestea sunt destul de 

apropiate. Acest lucru confirmă faptul că în cazul lacului Amara, calitatea ecosistemului este puternic afectată de 

procesele de eutrofizare, iar utilizarea unui astfel de soft permite estimarea perioadei de timp până la care apa din lac 

va atinge clasa de calitate cea mai joasă (V- stare ecologică proastă, stare trofică- hipertrofă), care duce, de fapt, la 

dispariţia lacului.  

În aceste condiţii, utilizarea unui astfel de soft pentru evaluarea procesului de eutrofizare a unui ecosistem 

acvatic dat, este deosebit de utilă mai ales atunci când se urmăreşte elaborarea unui plan de măsuri care vizează 

creşterea calităţii acestuia, deoarece reduce semnificativ timpul necesar analizei ecosistemului.  

 

V.4. Concluzii 

 

Lacul Amara este un lac puţin adânc, puternic eutrofizat. Starea trofică a unui lac se stabileşte prin raportarea 

stării actuale la o stare de referinţă, o stare bună sau foarte bună a calităţii apei sau prin raportarea la limitele de 

încadrare stabilite de normativele în vigoare.  

Valorile principalilor indicatori fizico-chimici şi biologici, din 2006-2010, au fost analizaţi pentru a descrie 

stadiul procesului de eutrofizare a lacului Amara. Parametrii analizaţi sunt: transparenţa, regimul termic, compoziţia 

ionică, pH-ul, regimul oxigenului, regimul nutrienţilor şi biocenoza. Toţi aceşti parametri indică persistenţa 

fenomenului de eutrofizare, iar simularea procesului, folosind soft-ul PAMOLARE, confirmă rezultatele obţinute 

experimental. Starea globală de calitate oscilează, în intervalul acestor ultimi cinci ani, între nivelurile patru şi cinci, 

care corespund stărilor ecologice slabe şi foarte slabe. În lipsa aplicării unor măsuri de management integrat, a unei 

monitorizări constante şi riguroase, în lipsa aplicării restricţiilor prevăzute în Regulamentul Ariei Protejate, atât 

tendinţele dreptelor de regresie ale reprezentărilor grafice ale parametrilor analizaţi, cât şi prognoza rezultată în urma 

simulării, indică accelerarea succesiunii ecologice şi transformarea lacului într-o baltă în următoarele două-trei 

decenii. Acest lucru ar duce la părăsirea plajelor, hotelurilor şi a bazelor de tratament, locuitorii din zonă rămânând 

fără principala lor sursă de venit şi de locuri de muncă. 

Atât simularea, cât şi dovezile direct observabile din teren cum ar fi: extinderea suprafeţelor acoperite de stuf, 

explozia macrofitelor acvatice, reducerea calităţii apelor şi a nămolului terapeutic, conduc la concluzia că lacul Amara 

continuă procesul de eutrofizare, ceea ce impune adoptarea şi aplicarea unor măsuri eficiente de management în cadrul 

bazinului hidrografic Buzău-Ialomiţa, cât şi în cadrul SPA (Special Protection Area) Amara-Fundata. 

 

CAPITOLUL VI- Managementul adaptat scopului dezvoltării durabile a lacului Amara 

 

VI.1. Conceptul de dezvoltare durabilă 

 

 Dezvoltarea durabilă a zonei lacului Amara presupune conservarea condiţiilor de microclimat şi macroclimat 

prin propunerea şi implemetarea de practici care să armonizeze aspectele economice, sociale şi ecologice ale zonei. 

Respectarea principiilor dezvoltării durabile de către autorităţile şi managerii ariilor protejate constă în tratarea 

integrată a acestui subiect, prin corelarea documentelor oficiale privind măsurile de management şi a legislaţiei de 

mediu, cu starea de fapt a mediului. Această stare de fapt, considerată stare de referinţă pentru momentul luării în 

custodie a ariei protejate, se determină prin măsurarea parametrilor fizico-chimici, dar şi ecologici (exemplu: 

frecvenţa, dominanţa unei specii, etc).  

Un model de dezvoltare durabilă presupune restructurarea şi redimensionarea subsistemului economic, astfel 

încât acesta să fie complementar structurii şi capacităţii productive a capitalului natural, iar densitatea fluxurilor 

produşilor secundari/finali ai “metabolismului” sistemului socio-economic să nu depăşească capacitatea de retenţie a 

componentelor capitalului natural. Cu toate acestea, elaborarea unor planuri de management care să respecte 
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principiile dezvoltării durabile este încă limitată şi este, de cele mai multe ori, determinată de o întelegere insuficientă 

a relaţiilor complexe dintre diferitele structuri, la scară de timp şi spaţiu. (Vădineanu, 2004) Pentru înţelegerea acestor 

relaţii complexe este necesară, mai întâi, descrierea ecosistemelor cu ajutorul parametrilor fizico-chimici şi biologici, 

încadrarea acestor parametri în limitele admise, enunţate în documentele oficiale (legi, normative), urmată de 

efectuarea unor analize (analize SWOT) şi de elaborarea planurilor de măsuri. 

 

VI.2. Analiza SWOT a Ariei Protejate Amara 

 

În vederea elaborarii unui plan de management adaptat scopului dezvoltării durabile este necesară o analiză 

SWOT a ecosistemului reprezentat de SPA Amara-Fundata. Încadrarea sitului în reţeaua Natura 2000 nu înseamnă 

excluderea desfăşurării activităţilor antropice, planurile de management având rolul, în acest caz, să definească starea 

de fapt a sitului şi să prevadă măsuri care să păstreze sau să îmbunătăţească aceasta stare permiţând, în acelaşi timp, 

utilizarea resurselor naturale. 

Elaborarea planului de management trebuie să se bazeze pe o analiză completă a ecosistemului. În Capitolul V 

au fost analizaţi şi interpretaţi parametrii care descriu starea lacului Amara în perioada 2006-2010: pH, conductivitate, 

materii în suspensie, bicarbonaţi, alcalinitate, oxigen dizolvat, CBO5, azot total, fosfor total, biomasa fitoplanctonică. 

Au fost, de asemenea, calculaţi raportul N/P şi indicele de stare trofică pentru a obţine o imagine de ansamblu cât mai 

completă a ecosistemului. Pentru fiecare dintre aceşti parametri a fost interpretată tendinţa mediilor anuale şi, cu 

ajutorul analizei statistice, a fost estimat un orizont de timp până la care fiecare parametru ar ajunge la o valoare critică 

pentru lacul Amara. Această valoare critică a fost considerată starea hipertrofă (în ceea ce priveşte trofismul apei) şi 

starea ecologică V (în ceea ce priveşte ecosistemul în ansamblul său). Tabelul VI.1. 

 

Tabelul VI.1. Analiza comparativă a parametrilor care descriu starea lacului Amara în perioada 2006-2010 

Nr.  Parametrul / 

Unitate de măsură 

Ecuaţia liniei de regresie Tendinţa 

1 pH y=0.0075x+8.8599 

R
2
=0.0314 

 

2 

 

Conductivitate 

μS/cm 

y=-2155x+24561 

R
2
=1 

 

3 Materii în suspensie 

mg/L 

y=15.65x+140.8 

R
2
=0.4713 

 

4 Bicarbonaţi 

mg/L 

y=27.38x+799.0 

R
2
=0.641 

 

5 Alcalinitate 

mval/L 

y=0.353x+13.19 

R
2
=0.582 

 

6 Oxigen dizolvat 

mg O/L 

y=1.166x+10.214 

R
2
=0.9005 

 

7 CBO5 

mg O/L 

y=1.283x+2531 

R
2
=0.5934 

 

8 Azot total  

mg N/L 

y=-0.173x+1.5359 

R
2
=0.3969. 

 

9 Fosfor total  

mg P/L 

y=0.0557x+0.3411 

R
2
=0.4565 

 

10 Raportul N/P y=0.224x+8.684 

R
2
=0.0032 

 

11 Biomasa fitoplanctonică 

mg/L 

y=0.289x+1.567 

R
2
=0.2753 

 

Dintre aceşti parametri, pH-ul, materiile ȋn suspensie, bicarbonaţii, fosforul total, consumul biologic de oxigen 

şi biomasa fitoplanctonică au tendinţe crescătoare, iar conductivitatea, alcalinitatea, oxigenul dizolvat, azotul mineral 
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total, precum şi raportul acestora, au tendinţe descrescătoare. Aceste tendinţe demonstrează legătura de cauzalitate 

ȋntre parametri, caracterizează starea de eutrofizare a lacului Amara şi justifică ȋncadrarea ecosistemului ȋn starea 

ecologică IV, stare ecologică proastă. Ȋn ceea ce priveşte concentraţiilor principalilor nutrienţi pentru fitoplancton 

(azotul, fosforul), cu toate că tendinţele seriilor lor valorice sunt descrescătoare (fosfor total, 2006-2010, Capitolul 

V.2.10.) sau antagonice (Tabelul VI.1., fosfor total 2007-2010, Capitolul V.2.10.), valorile mediilor anuale ale acestora 

sunt, ȋn continuare foarte mari şi ȋncadrează lacul ȋn aceeaşi stare eutrofă. De asemenea, tendinţa descrescătoare a 

raportului N/P demonstrează că lacul necesită aplicarea urgentă a măsuri de management care să stopeze procesul 

eutrofizării, atât prin stoparea poluării cu nutrieţi, cât şi prin poluarea cu alţi compuşi alohtoni. Legătura de cauzalitate 

este cel mai bine observată ȋn cazul celor doi parametri ai regimului oxigenului, oxigenul dizolvat (tendinţă de 

scădere) şi de CBO5 (tendinţă de creştere), ceea ce demonstrează ȋncărcarea cu microorganisme a apei din lac şi starea 

de hipoxie a apei. Tendinţele crescătoare ale materiilor ȋn suspensie şi ale biomasei fitoplanctonice, de asemenea, 

justifică ȋngrijorarea faţă de fenomenul de colmatare a lacului, fapt demonstrat de reducerea suprafeţei luciului liber de 

apă cu aproximativ 15% ȋn ultimii 10 ani. (Axinte et al, 2015) Această analiză comparativă a principalilor parametri 

care descriu starea lacului Amara în perioada 2006-2010 a stat la baza realizării unei analize SWOT care a condus la 

propunerea de măsuri de management şi la aplicarea argumentată a acestora. 

Analiza SWOT constă în identificarea factorilor interni şi externi care influenţează un proces (procesul de 

eutrofizare a lacului Amara, în acest caz) şi clasificarea lor în patru categorii: puncte tari, puternice (strengths), puncte 

slabe, defecte (weaknesses), oportunităţi (opportunities) şi ameninţări (threats). Într-o analiză SWOT, punctele tari şi 

oportunităţile reprezintă părţile pozitive, pe care se bazează realizarea planului de măsuri, iar punctele slabe şi 

ameninţările reprezintă părţile negative, care trebuie remediate, atenuate, îndepărtate prin intermediul aplicării 

măsurilor propuse.  

Analiza SWOT a ecosistemului lentic Amara 

Punctele tari (S- strengths) Punctele slabe- W (weaknesses) 

S1. Biodiversitatea întâlnită în ecosistem; 

S2. Numărul mare de specii de păsări protejate; 

S3. Numărul mare de indivizi sau de perechi din fiecare 

specie de păsări protejate; 

S4. Formarea nămolului terapeutic. 

W1. Poluarea datorată utilizării lacului ca zonă de 

agrement; 

W2. Construirea de zone noi de recreere pe malul nordic 

al lacului; 

W3. Înmulţirea necontrolată a câinilor fără stăpân; 

W4. Întârzierea elaborării planului de management. 

Oportunităţile- O (opportunities) Ameninţările- T (threats) 

O1. Declararea SPA în anul 2004; 

O2. Elaborarea regulamentului ariei protejate; 

O3. Implementarea de proiecte europene; 

O4. Restaurarea zonei verzi adiacente lacului Amara. 

T1. Creşterea numărului de turişti; 

T2. Culturile agricole şi anexele de pe malul sudic; 

T3. Accelerarea procesului de eutrofizare; 

T4. Distrugerea ecosistemului acvatic. 

 

 Punctele tari (S- strengths) identificate în ecosistem sunt:  
S1. Biodiversitatea întâlnită în ecosistem 

Flora din perimetrul lacului cuprinde 6 specii de arbori (salcâm, mălin, plop alb, salcia, ulm, dud), 5 specii de 

arbuşti (porumbar, măceş, pǎducel, sânger, lemnul câinesc) iar dintre plantele ierboase se întâlnesc: stuful, rogozul, 

săgeata apei, papura, colilia, pirul, jaleşul, scrântitoarea, sunătoare, firuţa-buloasǎ, firuţa, peliniţa, pirul gros, obsiga, 

mohorul, scaiul dracului, păiuşul, cicoarea, etc. Vegetaţia acvaticǎ este reprezentatǎ, în principal, de vâscul apei. 

(Simionescu, 1981) Din fauna zonei fac parte 8 mamifere (iepurele de câmp,vulpea, şoarecele de câmp, popândǎul, 

cǎţelul pǎmântului, viezurele, dihorul şi dihorul de stepǎ), 3 specii de peşti (carasul, crapul, roşioara) şi 131 de specii 

de păsări (Formularul Natura 2000, Anexa  2.a.). Pentru 33 dintre aceste specii de păsări situl a fost desemnat arie 

protejată.  

S2. Numărul mare de specii de păsări protejate 

În sit au fost identificate:  

- 33 specii din Anexa  1 a Directivei Păsări (Directiva 79/409/CEE- Păsări), care necesită măsuri speciale 

de conservare pentru supravieţuire şi reproducere; 
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- 123 de alte specii migratoare din anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn), care sunt 

ameninţate de micşorarea habitatelor lor, vânătoare şi de degradarea zonelor de hrănire; 

- 5 specii periclitate la nivel global, considerate ca fiind rare (Anexa  2.b.). 

S3. Numărul mare de indivizi sau de perechi din fiecare specie de păsări protejate 

În perioada de migraţie în sit se pot afla până la 20 000 de indivizi. Aceste specii pot fi: specii de pasaj, de 

cuibărire şi de hrănire, care iernează în zona noastră sau sunt rezidente.  

S 4. Formarea nămolului terapeutic  

Păstrarea condiţiilor de mediu, a bioclimei din jurul lacului, precum şi a calităţii ecologice a apei din lac sunt 

foarte importante pentru păstrarea calităţii nămolului terapeutic care se formează aici. Nămolul este negru, unsuros, 

sărat (apa lacului are gust amar provenit de la sulfatul de magneziu şi de sodiu dizolvate, care mascheaza gustul sărat) 

cu miros foarte puternic de hidrogen sulfurat. Stratul de nămol este de aproximativ 30-60 cm şi este valorificat prin 

produse cosmetice de tip ,,Pelamar”. (Munteanu, 2011)  

 Punctele slabe- W (weaknesses) identificate sunt: 
W1. Poluarea datorată utilizării lacului ca zonă de agrement 

În staţiunea balneoclimaterică situată pe malul nordic al lacului Amara se află mai multe hoteluri, vile, 

camping-uri în care se cazează turiştii care vin pentru tratament, recuperare sau pentru agrement. Tot pe malul nordic 

se întind cele 5 plaje ale staţiunii, Lebăda, Splendid, Mirceşti, plaja pentru copiii din cadrul taberei, plaja pentru 

nudişti. În timpul sezonului estival numărul turiştilor ajunge la 10 000, mai ales în timpul festivalurilor care se 

desfăşoară în staţiune. Inevitabil, creşterea numărului de turişti, duce la creşterea poluării, atât sonore, cat şi celei 

datorate ajungerii în apa lacului a deşeurilor de plastic, a detergenţilor, a cosmeticelor, etc.   

W2. Construirea de zone noi de recreere pe malul nordic al lacului  

În anul 2015, SC Amara Turism SRL a obţinut acordurile de la Administraţia Bazinală Buzău-Ialomiţa, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, Autoritatea Naţională pentru Turism şi Direcţia de Sănătate Publică 

pentru proiectul ,,Modernizare şi extindere plajă, cazare, centru de evenimente şi refacere alei”, lista de lucrări 

efectuate fiind: extinderea capacităţii de cazare, restaurant, centru de evenimente, cort pentru evenimente, spaţii pentru 

relaxare (spa, saună), piscină, plajă extinsă şi modernizată, reabilitare alei, spaţii verzi, împrejmuire incintă.  

W3. Înmulţirea necontrolată a câinilor fără stăpân 

Datorită unui vid legislativ, care nu depistează şi nu pedepseşte persoanele care îşi părăsesc animalele de 

companie, s-a ajuns în situaţia în care, ,,iubitorii” de animale, în special de câini, care nu sunt de acord cu eutanasierea 

câinilor fără stăpân, îi transportă la mari distanţe de locuinţele lor şi îi părăsesc în locuri, cum ar fi Parcul Dendrologic 

Amara. Această practică a dus la creşterea numărului de câini fără stăpân, care sunt hrăniţi de turişti în sezonul estival, 

dar care vânează în celelalte perioade, punând în pericol populaţiile de păsări care cuibăresc sau se hrănesc pe malul 

lacului. La creşterea numărului acestora se adaugă şi neaplicarea prevederilor legilor care restricţionează numărul de 

câini la stâni. Aceşti câini afectează, de asemenea, ponta păsărilor din sit. 

W4. Întârzierea elaborării planului de management 

Custodia ariei protejate Amara a fost deţinută, din anul 2004, de la declararea SPA Amara, de Oficiul de 

Gospodărire a Apelor Ialomiţa, SC. Vivani SRL şi, din 2011 până în prezent de Asociaţia dintre oraşul Amara şi 

comuna Gheorghe Doja. Convenţia de custodie a fost încheiată în anul 2011 pentru o perioadă de 5 ani. Din anul 2005 

până în prezent, aria protejată nu a avut un plan de management, care ar fi trebuit elaborat în termen de 6 luni de la 

luarea în custodie. Există însă un regulament al ariei (Anexa  13) şi un plan de acţiune realizat de APM Ialomiţa, 

elaborate în anul 2013, care sunt publicate pe site-ul APM Ialomiţa şi cel al Primăriei Amara.  

 Oportunităţile- O (opportunities), pe care trebuie fundamentat planul de management: 
O1. Declararea SPA în anul 2004 

În anul 2003 s-a înfiinţat, prin hotărâre a Consliului Judeţean Ialomiţa, ,,Aria de Protecţie Specială 

Avifaunistică lac Amara”, iar în anul 2004 zona este declarată ,,Arie de Protecţie Specială” la nivel naţional. Datorită 

numărului mare de indivizi găzduit în perioada de migraţie, Grupul de lucru Natura 2000 din cadrul Ministerului 

Mediului propune acest ca fiind posibil candidat sit RAMSAR (Convenţia pentru protecţia zonelor umede).  

O2. Elaborarea regulamentului ariei protejate 
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Regulamentul SPA a fost elaborat şi publicat pe site-urile Primăriei Amara şi pe cel al APM Ialomiţa dar, 

conform proiectului co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial 

Mediu ,,Parteneriat în vederea elaborării planurilor de management/ planurilor integrate de management pentru arii 

protejate aparţinând complexelor de ecosisteme din bazinul Dunării Inferioare şi râurile tributare Ialomiţa şi Călmăţui 

(PARTMAP)”, ar fi trebuit să fie deja elaborat şi planul de management pentru această arie protejată atât de 

importantă.  

O3. Implementarea de proiecte europene 

Consiliul Local al oraşului Amara, situat pe malul nordic al lacului Amara, a demarat, folosind fonduri 

europene, o serie de proiecte care, deşi nu au avut ca scop primordial protejarea ecosistemului lacustru, au avut ca 

efect îmbunătăţirea stării ecologice a lacului. Astfel au fost atrase fonduri în valoare de 5 miliarde de euro pentru 

poiecte pentru infrastructură şi pentru dezvoltarea economică a zonei, care au ca scop îmbunătăţirea stării mediului în 

zona Amara (canalizare, platforme de gunoi, staţie de epurare). 

O4. Restaurarea zonei verzi adiacente lacului Amara 

Cel mai important proiect derulat pentru bioclima lacului Amara este ,,Reabilitarea parcului balnear din 

staţiunea Amara” care prevede printre obiectivele specifice ale proiectului ,,stoparea proceselor de degradare a 

vegetaţiei şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi protecţia mediului”, iar pentru atingerea acestor obiective specifice 

s-a realizat un studiu de fezabilitate care a subliniat importanţa refacerii perdelei de protecţie din jurul lacului. În anul 

2007 a fost demarată acţiunea de depunerea a proiectului de reabilitare a parcului balnear al oraşului Amara, care a 

cuprins şi refacerea zonei verzi limitrofe, cerută de statutul de arie protejată a zonei. Obiectivul general stabilit pentru 

acest proiect a fost: „creşterea gradului de atractivitate a staţiunii Amara prin valorificarea potenţialului turistic oferit 

prin reabilitarea parcului balnear Amara”. (Studiu de fezabilitate, 2009)  

 Ameninţările- T (threats) întâlnite în SPA Amara sunt:  
T1. Creşterea numărului de turişti 

 Creşterea numărului de turişti este benefică pentru economia localităţii. Această creştere este, însă, o 

ameninţare pentru ecosistemul lentic Amara datorită impactului antropic crescut. Trebuie folosite metode de 

armonizare a acestui fenomen (creşterea numărului de turişti) cu acţiunea de conservare a habitatelor, care să nu 

perturbe cuibărirea şi hrănirea păsărilor, să nu crească poluarea zonei.  

T2. Culturile agricole şi anexele de pe malul sudic 

Versanţii sudici nu au pante mari, dar, datorită activităţilor agricole din zonă, sunt destul de intens circulaţi, 

existând chiar şi anexe gospodăreşti apărute în ultimii ani, printre terenurile cultivate, care sunt responsabile de 

producerea eroziunii şi de apariţia ravenelor. Aceste anexe gospodăreşti nu sunt prevăzute cu racordare la reţeaua de 

colectare a apelor menajere, au doar fose septice, majoritatea fără bază betonată, ceea ce permite pătrunderea 

dejecţiilor, si, astfel, a nutrienţilor, în apa freatică din care este alimentat lacul. 

T3. Accelerarea procesului de eutrofizare 

Procesul de eutrofizare este datorat, în principal, pătrunderii în apă a nutrienţilor, în special a azotului din 

deversările construcţiilor fără fosă septică şi a percolărilor de pe suprafeţele agricole aflate în partea sudică a lacului. 

(Figura VI.9.) 

 

 

Figura VI.9. Poluarea datorată excesului de nutrienţi 
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T4. Distrugerea ecosistemului acvatic  

În ultimele trei decenii, suprafaţa lacului, luciul liber de apă, s-a redus cu aproximativ 30% datorită creşterii 

suprafeţelor acoperite de macrofite, stuf, papură (Figura VI.10.), şi datorită colmatării golfurilor ( de Nord şi Cânepii). 

(Axinte et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.10. Creşterea suprafeţelor acoperite de stuf 

 

În urma analizei SWOT se evidenţiază un echilibru între cele patru capitole, punctele tari, cele slabe, 

oportunităţile şi ameninţările, ceea ce reprezintă un avantaj pentru zonă. 

Dezechilibrul acestor capitole, cu preponderenţa punctelor slabe şi a ameninţărilor conduce la o lipsă de 

eficienţă şi de realism a planului de management în propunerea obiectivelor şi a termenelor de realizare.  

Analiza SWOT precede elaborarea planurilor de management, de aceea ea trebuie actualizată şi completată 

periodic, astfel încât să ţină cont atât de aspectele legate de mediul natural, cât şi de cele economice, sociale, politice, 

etc.  

VI.3. Măsuri de management pentru dezvoltarea durabilă a lacului Amara 

 

Analiza SWOT stă la baza elaborării planului de management. Punctele tari şi oportunităţile stau la baza 

elaborării măsurilor şi sunt utilizate ca mijloace în scopul eliminării ameninţărilor şi contrabalansării punctelor slabe. 

Comunitatea locală, prin reprezentanţii în Consiliul Local, poate accesa în continuare fonduri europene pentru 

implementarea de proiecte care să protejeze biodiversitatea, să creeze condiţii optime pentru formarea nămolului 

sapropelic, să aplice măsuri din ce în ce mai restrictive în zonă, să realizeze înlocuirea şi toaletarea arborilor uscaţi din 

cadrul zonei tampon, folosindu-se de oportunitatea declarării SPA în anul 2004.  

 

Punctele tari identificate în ecosistem sunt: biodiversitatea întâlnită în ecosistem, numărul mare de specii de 

păsări protejate, numărul mare de indivizi sau de perechi din fiecare specie de păsări protejate, formarea nămolului 

terapeutic. Pentru toate acestea, trebuie prevăzute măsuri care să le protejeze statutul de puncte tari, puncte puternice, 

pe care se fundamentează dezvoltarea durabilă a zonei. 

 

Măsuri prevăzute pentru protejarea punctelor tari  

Planul de management al SPA al lacului Amara trebuie să fie foarte cuprinzător şi să prevadă obiective, 

măsuri şi activităţi care să răspundă scopului dezvoltării durabile. Printre aceste obiective, foarte importante sunt cele 

care urmăresc asigurarea conservării speciilor enumerate în formularul standard Natura 2000, menţinerea stării 

favorabile de conservare a speciilor şi promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, cu scopul conservării 

speciilor şi a habitatelor de interes comunitar.  

Trebuie insistat pe importanţa păstrării biodiversităţii şi asupra importanţei fiecărui act de intervenţie în 

mediu, care poate determina distrugerea habitatului şi a condiţiilor de viaţă a unei specii, cu efecte pe termen mediu şi 

lung, asupra lanţurilor trofice şi asupra ecosistemului în ansamblu. În lipsa unor studii aprofundate şi a unor 

monitorizări permanente nu înţelegem de fiecare dată ce pierdem şi nici consecinţele acestor pierderi. 

Situl ariei protejate este situat la 27
o
15´ longitudine Estică si 44

o
 61´ latitudine Nordică, are o suprafaţă de 

2036 ha şi se află, în întregime, într-o zonă stepică. Ca şi tipuri de habitat, pe teritoriul ariei protejate se afla: 41.20 % 
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corpuri de apă interioare (bălţi, apă curentă), 49.82 % culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotaţie), 4,37% 

păşune îmbunătăţită, 3,45% alte tipuri de teren arabil, 1,16% alte terenuri (inclusiv localităţi, drumuri, locuri pentru 

depozitarea de deşeuri, situri turistice), fiind conforme clasei generale de habitat. 

Principalul document care oferă informaţii despre lacul Amara este Formularul Standard Natura 2000. În acest 

formular este precizat codul site-ului, ROSPA0065, precum şi informaţii despre localizarea, limitele, descrierea 

geologică şi ecologică generală a acestuia. Situl a fost declarat SPA (Arie de Protecţie Specială) pentru următoarele 

specii de păsări:  

a)  33 de specii din Anexa  1 a Directivei Păsări;  

b) 123 de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare de la Bonn;  

c)  5 specii periclitate la nivel global (Anexa  2). 

 Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor următoare: Ixobrychus minutes (Stârc pitic) şi 

Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră) (Figurile VI.12. şi VI.13.- http://birds.nature).  

 

 

 

Figura VI.12. Ixobrychus minutes Figura VI.13. Lanius minor 

 

Situl este important în perioada de migraţie pentru speciile: Branta ruficollis, Anser erythropus, Philomachus 

pugnax, Platalea leucorodia, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans, Phalacrocorax pygmaeus, Nycticorax nycticorax, 

Pelecanus onocrotalus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons, Grus grus şi Sterna 

hirundo. Formularul mai conţine ameninţări, presiuni şi activităţi cu impact asupra ecosistemului, precum şi măsuri de 

conservare care atrag atenţia factorilor de decizie asupra importanţei lacului.  

 

Punctele slabe identificate în ecosistem sunt: poluarea datorată utilizării lacului ca zonă de agrement, 

construirea de zone noi de recreere pe malul nordic al lacului, înmulţirea necontrolată a câinilor fără stăpân, întârzierea 

elaborării planului de management. Pentru toate acestea, trebuie prevăzute măsuri care să atenueze statutul de puncte 

slabe. 

Măsuri prevăzute pentru atenuarea punctelor slabe 

 Firmele care iau în locaţie de gestiune sau care sunt proprietarele plajelor, hotelurilor şi ale pensiunilor din 

staţiunea Amara trebuie să încheie contracte cu custodele ariei protejate (Consiuliul Local Amara) prin care se obligă 

să respecte regulamentul ariei protejate, să respecte distanţa de 10 m impusă ca zonă de protecţie în jurul lacului (unde 

nu se pot desfăşura activităţi economice sau de alt tip), să asigure curăţenia pe malul lacului prin angajarea de personal 

suplimentar în perioada aglomerată, prin amplasarea de pubele şi coşuri de gunoi în zonele circulate de turişti. 

Aceleaşi prevederi trebuie aplicate şi organizatorilor de evenimente artistice sau sportive. 

Reabilitările construcţiilor şi a altor obiective din zonă să se desfăşoare cu respectarea prevederilor exprimate 

în mod expres în avizele obţinute de la APM şi de la Administraţia Bazinală Buzău- Ialomiţa: ,,Să respecte zona de 

protecţie internă cu regim sever de 10 metri, astfel încât lucrările ce se vor executa să nu producă efecte negative 

asupra malurilor şi cuvetei lacului. Pe parcursul derulării investiţiei se vor lua permanent măsuri pentru respectarea 

legislaţiei în domeniul godpodăririi apelor şi protecţia apelor de suprafaţă şi subterane.” (PUZ, 2015) 

Pentru alte tipuri de activităţi este necesar acordul scris al custodelui, cum ar fi:  
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- amplasarea proiectelor şi/sau desfăşurarea oricărei activităţi susceptibile să genereze un impact negativ 

semnificativ asupra ariei naturale protejate;  

- activităţile de cercetare ştiinţifică în aria naturală protejată, practicate de persoane, altele decât 

custodele/administratorul ariei. 

Pentru reducerea numărului de câini fără stăpân, custodele poate încheia acorduri de parteneriat cu ONG-uri 

care se ocupă de protecţia animalelor, dar şi cu poliţia locală, în vederea depistării persoanelor care abandonează câini 

pe raza oraşului Amara şi sancţionarea acestora. 

Organizaţia care va lua în custodie SPA este obligată, în conformitate cu prevederile Ordinului 494/2005 şi cu 

cele ale convenţiei de custodie, să realizeze planul de management în decurs de un an de la preluare şi regulamentul 

ariei în decurs de 6 luni. 

 

Oportunităţile identificate în ecosistem sunt: declararea SPA în anul 2004, elaborarea regulamentului ariei 

protejate, restaurarea zonei verzi adiacente lacului Amara, implementarea de proiecte europene. În acest context, 

trebuie prevăzute măsuri să aibă ca punct de plecare aceste opourtunităţi. 

 

Măsuri care au ca punct de plecare oportunităţile identificate în ecosistem 

Situl este unul dintre cele cinci cele mai importante din regiunea europeană (regiune codificată NUTS- 

Nomenclature of Territorial Units for Statistics), respectiv pentru o specie sau subspecie considerate ameninţate în 

Uniunea Europeană (Directiva Păsări a Consiliului Europei, Anexa  I) şi trebuie promovat pentru a fi candidat 

RAMSAR şi IBA. 

Regulamentul SPA al lacului Amara prevede ca scop principal protecţia, conservarea avifaunei, a habitatelor 

păsărilor, al diversităţii biologice în ansamblu, prin excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a 

resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare. Sunt asigurate condiţiile necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor educaţionale, de cercetare ştiinţifică, recreative şi sunt permise activităţile tradiţionale desfăşurate de 

deţinătorii cu orice titlu de terenuri/ape de pe teritoriul ariei şi din zona limitrofă, cu respectarea prevederilor legale. 

Sunt interzise o serie de activităţi, precum:  

- accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa luciului de apă din cadrul ariei 

naturale protejate, în orice scop;  

- păşunatul şi amplasarea de stâni şi locuri de târlire fără aprobarea structurilor de administrare;  

- abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare;  

- practicarea sporturilor nautice;  

- în perioada 1 aprilie – 30 iunie este interzisă deranjarea păsărilor prin deplasări cu barca şi zgomote de 

orice natură;  

- modificarea structurii lacului Amara;  

- evacuarea dejecţiilor sau ale altor deşeuri provenite din orice tip de activitate (industrială, agricolă, 

casnică, etc.) în aria naturală protejată. 

  

 În urma analizei tuturor acestor factori s-a ajuns la concluzia că plantare unei perdele forestiere verzi 

poate asigura un grad de protecţie corespunzător a lacului Amara.  

 

 Această soluţie este viabilă din punct de vedere economic deoarece costurile de implementare pot fi limitate 

prin alegerea unei specii forestiere adecvate. Astfel, în partea sudică a lacului Amara a fost înfiinţată o plantaţie silvică 

de protecţie cu specii de Acer campestre (în conformitate cu concluziile studiului de fezabilitate realizat pentru 

implementarea proiectului ,,Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara”). Din păcate, protecţia solului în restul 

malurilor este încă necorespunzătoare.  

Jugastrul, Acer campestre din familia Sapindaceae, este un copac înalt de până la 10 m, mai este cunoscut şi 

cu denumirea populară de arţarul de câmpie. Creşte în Europa, în pădurile de foioase (alături de carpen şi de stejar), la 

marginea acestora sau în luminişuri, pe dealuri şi câmpii, până la altitudini de 1500 m. Această specie de copac are un 

trunchi înalt, robust, cu multe noduri, şi scoarţa gri-maronie (Figura VI.14), dar şi o coroana densă, ramurile lungi 
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frumos bifurcate în sus, netede, de culoare roşiatică. (Simionescu, 1981) 

 

  

Figura VI.14. Acer campestre Figura VI.15. Acer campestre- fructe şi frunze 

 

Frunzele sunt simple, verzi, palmate, divizate în lobi, de forma frunzelor de viţă-de-vie, peţiolate (cu peţiol 

violet, lung de 3-9 cm). Inflorescenţele sunt alcătuite din 10-20 de flori şi cresc de la peţiolul frunzelor. Fructele sunt 

aripate, au două aripi întinse pe aceeaşi axă de culoare galben-verzuie, cu două seminţe. (Figura VI. 15) 

Această specie a fost selectată pentru reînfiinţarea zonei verzi deoarece este o specie rezistentă la poluare, la 

secetă şi ger. Este specie ornamentală, folosită în oraşe pentru garduri vii, dar şi în scopuri forestiere, lemnul acestui 

copac fiind dur, greu, poate fi utilizat ca lemn de foc, pentru încălzirea locuinţelor.  

Plantaţia silvică de protecţie cu specii forestiere (Acer campestre) a fost înfinţată în partea sudică a lacului 

Amara, în anul 2010 şi însumează o suprafaţă de 20 de hectare (Figura VI. 16).  

 

 

 

 

Figura VI.16. Zona tampon reîmpădurită 

 

Această zonă a fost aleasă deoarece în această parte, lacul Amara este înconjurat numai de terenuri agricole 

care contribuie semnificativ la poluarea apei lacului cu compuşi cu fosfor şi azot, proveniţi, cel mai probabil, de la 

fertilizatorii utilizaţi pentru culturile agricole. De aceea, plantarea speciei forestiere Acer campestre în această zona 

este de aşteptat să aibă o serie de efecte benefice asupra ecosistemului lacului Amara, cele mai importante fiind: 

(i)    reducerea cantităţilor de compuşi cu fosfor şi azot (adică de nutrienţi) care ajung în apele lacului Amara 

şi care contribuie semnificativ la poluarea acestuia; 

(ii)   reglarea microclimatului în zonă, prin menţinerea unei cote de umiditate cât mai constantă, fapt deosebit 

de important pentru dezvoltarea ecosistemului mai ales în cazul anilor în care apar extreme meteorologice (ani foarte 

ploioşi sau foarte secetoşi); 

(iii) crearea unei imagini pitoreşti a malurilor lacului (Figurile VI. 17 şi VI. 18) 
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Figura VI.17. Reîmpădurirea zonei verzi- 

puieţi de Acer sp. 

Figura VI.18. Reîmpădurirea zonei verzi- 

vedere de ansamblu 

 

În partea nordică a lacului, acolo unde sunt amplasate staţiunea balneoclimaterică şi parcul balnear, înfiinţarea 

unei astfel de plantaţii silvice de protecţie nu a fost posibilă, din considerente care ţin de importanţa turistică şi funcţia 

estetică a zonei. Astfel s-a considerat că o astfel de plantaţie ar putea reduce pitorescul zonei (camerele de hotel nu vor 

mai avea vedere directă la lac), ceea ce ar putea diminua numărul de turişti, şi ar afecta implicit dezvoltarea 

microclimatului ecomonic în zonă.  

Cu toate acestea, în partea nordică a lacului Amara, au fost realizate o serie de lucrări de amenajare (Studiu de 

fezabilitate, 2009), cum sunt:  

- înlăturarea uscăciunilor (arbori, lăstăriş, vegetaţie invadatoare);  

- eliminarea vegetaţiei arboricole excedentare sau deficitar amplasată; 

- crearea raportului spaţiu plantat/spaţiu liber prin înfiinţări de peluze; 

- înlocuirea aleilor prevăzute cu macadam şi borduri cu alei pietonale pavate cu pavele din beton sau 

asfaltate; 

- propuneri de plantări de arbori (cu balot şi la dimensiunile indicate) valoroşi din punct de vedere 

peisagistic, care, împreună cu arborii existenţi şi păstraţi, să creeze un cadru decorativ, verde şi însoţit de 

perspective şi accente.  

Toate aceste măsuri urmăresc atât reducerea poluării, cât şi crearea unui spaţiu ambiental sănătos, relaxant, iar 

acest lucru trebuie să fie făcut cu un minim de cheltuieli.  

Cele mai importante rezultatele pe termen lung estimate în urma implementării acestor măsuri de management 

sunt:  

(i) sporirea atractivităţii turistice a zonei; 

(ii) revitalizarea comunităţii locale;  

(iii) crearea de noi locuri de muncă;  

(iv) dezvoltarea spiritului civic.  

(v) inducerea sentimentului de mândrie şi de apartenenţă la comunitate.  

Din păcate rezultatele pe termen lung asupra ecosistemului reprezentat de lacul Amara nu pot fi prognozate 

fără o monitorizare corespunzătoare atât din punct de vedere al indicatorilor gradului de eutrofizare, cât şi din punctul 

de vedere al celorlalţi indicatori: fizico-chimici şi de calitate microbiologică. 

 

Ameninţările identificate în ecosistemul Amara sunt: accelerarea procesului de eutrofizare, creşterea 

numărului de turişti, culturile agricole şi anexele de pe malul sudic, distrugerea ecosistemului acvatic. De aceea sunt 

necesare aplicarea unor măsurile care trebuie să remedieze şi să îndepărteze aceste ameninţări. 

 

 Măsuri care contracarează efectul ameninţărilor identificate în ecosistemul Amara 

 Formularul Natura 2000 descrie poluarea cu nutrienţi, în special poluarea cu azot, ca fiind una dintre cele mai 

importante ameninţări asupra biodiversităţii zonei şi asupra ecosistemului în ansamblu. Această poluare poate fi 

internă, datorită proceselor desfăşurate în apa lacului sau externă, datorată poluării din cauza activităţilor umane. 



Contribuţii la caracterizarea ecosistemelor lentice în curs de eutrofizare-lacul Amara 

 

30 
 

 Indiferent care este cauza poluării, aceasta trebuie redusă considerabil pentru ca apa lacului să întreţină lanţuri 

trofice echilibrate. 

Poluarea cu nutrienţi este principala cauză a eutrofizării şi a accelerării procesului de îmbătrânire a lacurilor. 

Acest proces a dus la reducerea suprafeţei lacului şi acoperirea acestuia cu stuf. Luciul de apă al lacului Amara a 

scăzut considerabil în ultimii ani, zone mari fiind acum acoperite cu stuf, iar procesul de colmatare se află în plină 

desfăşurare. (Axinte et al, 2015) Variaţiile regimului azotului şi al oxigenului sugerează desfăşurarea unui proces de 

endoeutrofizare autoîntreţinută care a fost declanşată de exoeutrofizarea datorată folosinţelor din lac şi din bazinul său 

de recepţie. (Axinte et al, 2014)  

Cele mai importante efecte şi activităţi cu efect de mare interes pentru lacul Amara conform listei de referinţă 

privind ameninţările, presiunile şi activităţile, în conformitate cu articolul 17 din lista de coduri, sunt:  

- alte impacturi de agrement şi turism / alte intruziuni umane şi perturbaţii (690)- rang al efectelor negative, 

scăzut;  

- intruziuni şi tulburări umane, structuri sportive şi de agrement, alte complexe sportive/petrecere a timpului 

liber, de ex. urmarirea păsărilor (G02.10)- rang al efectelor negative, scăzut;  

- urbanizare, dezvoltare rezidenţială şi comercială, zone urbane, locuire umană (E01)-rang al efectelor 

negative, mediu;  

- utilizarea resurselor biologice, altele decât agricultura şi silvicultura, pescuitul şi recoltarea resurselor 

acvatice (F02.01.01)- rang al efectelor negative, scăzut;  

- modificări ale sistemului natural, schimbările induse de om în condiţiile hidraulice, îndepărtarea 

sedimentelor (nămol terapeutic ) (J02.02) - rang al efectelor negative, scăzut. 

Aşa cum se observă în imaginea satelitară (Figura VI.19.) în interiorul lacului Amara, datorită sedimetării 

materiilor în suspensie, apărut deja a o ,,insulă” de stuf (a) în dreptul unor construcţii, declarate anexe (b), iar culturile 

agricole nu respectă una dintre măsurile cerute pentru protejarea lacului de percolările care transportă nutrienţi, şi 

anume aceea de a se ara şi de a se desfăşura alte lucrări agricole pe conturul lacului, nu perpendicular cu malurile 

acestuia (c). 

 

 

 

 

Figura VI.19. Imagine saltelitară a lacului Amara, 2016 (www.google.ro/maps) 

 

Analiza stadiului în care se află ecosistemul trebuie să implice toţi factorii interesaţi (custodele, Garda 

Naţională de Mediu, autorităţile publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului, autorităţile publice centrale 

care răspund de silvicultură, structurile teritoriale ale acesteia şi gestionarii fondurilor de vânătoare). Între aceşti 

factori de decizie interesaţi trebuie să existe colaborare strânsă. 

În consecinţă, măsurile de management propuse pentru menţinerea părţilor pozitive identificate prin analiza 

SWOT (punctele tari şi oportunităţile), şi pentru ameliorarea punctelor slabe şi îndepărtarea ameninţărilor, trebuie să 

aibă în vedere: 

- păstrarea biodiversităţii; 

- conservarea habitatelor pentru a menţine numărul mare de specii prezente în sit; 

- conservarea numărului mare de păsări din speciile prezente în sit prin interzicerea producerii de zgomote, 

interzicerea vânătorii, a altor activităţi care perturbă viaţa păsărilor,; 
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- păstrarea condiţiilor de formare a nămolului terapeutic şi exploatarea sustenabilă a acestuia; 

- reducerea poluării datorată folosirii lacului ca zonă de agrement prin amplasarea de coşuri de gunoi, pubele, 

aplicarea de amenzi descurajante pentru aruncarea deşeurilor în alte locuri decât cele destinate special acestui 

scop; 

- restricţionarea acordării de avize pentru construcţii noi; 

- aplicarea legislaţiei în vigoare pentru reducerea numărului de câini fără stăpân de către custodele ariei 

protejate; 

- elaborarea planului de management al ariei protejate, punerea lui în dezbatere publică, aprobarea, publicarea şi 

aplicarea măsurilor prevăzute de acesta; 

- promovarea sitului în reţelele IBA şi RAMSAR prin completarea formularelor de aplicaţie; 

- folosirea regulamentului deja elaborat al ariei protejate ca bază pentru elaborarea planului de management; 

- întreţinerea zonei verzi limitrofe prin lucrări de toaletare şi de înlocuire a arborilor; 

- continuarea aplicării de proiecte pentru obţinerea de fonduri europene care să rezolve probleme de 

infrastructură, dar şi pe cele sociale sau de protecţia mediului ale zonei; 

- monitorizarea continuă şi sistematică a apei lacului în vederea reducerii poluării cu nutrienţi, pentru stoparea 

şi reversarea procesului de eutrofizare; 

- calibrarea numărului de turişti cu capacitatea de întreţinere a plajelor, angajarea de personal suplimentar 

pentru întreţinere şi pentru curăţenie în perioada estivală, de supraaglomerare a staţiunii; 

- aplicarea de amenzi descurajante pentru poluatori şi pentru cei care încalcă prevederile regulamentului SPA 

Amara;  

- informarea proprietarilor de terenuri agricole din partea sudică a lacului asupra tipului de arătură care trebuie 

practicată (pe conturul lacului şi nu perpendicular cu malurile acestuia), asupra tipului de îngrăşăminte 

folosite, asupra regulamentului ariei protejate; 

- reducerea semnificativă a ritmului succesiunii ecologice prin aplicarea tuturor acestor măsuri, astfel încât 

calitatea şi aspectul actual al lacului să fie păstrate şi chiar îmbunătăţite, pentru dezvoltarea durabilă a zonei. 

Dintre toate măsurile de management de mediu propuse, până în prezent a fost implementată doar reînfiinţarea 

zonei verzi limitrofe, cu rol de zonă tampon care protejează apa lacului de poluarea cu nutrienţi proveniţi de pe malul 

sudic, unde există culturi agricole. Celelalte măsuri de management urmează să se constituie într-o bază de date pusă 

la dispoziţia custodelui, pentru elaborarea planului de management al ariei protejate. 

 

VI.4. Concluzii 

 

Dezvoltarea durabilă a lacului Amara trebuie corelată cu contextul socio-economic al întregii zone. Interesele 

socio-economice ale localităţii Amara şi ale staţiunii balneoclimaterice trebuie corelate şi armonizate cu interesele 

ariei protejate, astfel încât locuitorii să beneficieze în continuare de venituri şi de locuri de muncă, iar păsările 

acvatice, precum şi celelalte vieţuitoare ale ecosistemului să găsească aici habitatele proprii necesare hrănirii şi 

reproducerii.  

Între cele două categorii de interese există un echilibru foarte fragil, care poate fi influenţat doar de 

componenta antropică. Este rolul custozilor ariei protejate să susţină în faţa autorităţilor locale interesele protejării 

SPA şi rolul consiliilor locale ale localităţilor să promoveze interesele socio-economice ale zonei. În acest caz, al 

lacului Amara, cele două părţi (custodele şi autoritatea publică) coincid, deoarece custodia ariei protejate Amara-

Fundata a fost obţinută de asociaţia celor două Consilii Locale, Amara şi Fundata, pe teritoriul cărora se află cele două 

lacuri protejate. Elaborarea planului de management integrat al SPA şi propunerea de măsuri pentru dezvoltarea 

durabilă a zonei trebuie să se fundamenteze pe cunoaşterea şi descrierea stării de fapt a ecosistemului printr-o analiză 

SWOT. Măsurile de management propuse trebuie sa fie fiabile şi eficiente atât din punct de vedere economic (al 

costurilor aplicării lor) cât şi din punct de vedere ecologic (să îşi atingă scopul de prezervare), să producă efecte 

concrete şi măsurabile pe termen mediu şi lung, să se încadreze în stategiile de dezvoltare zonale şi naţionale. 
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CAPITOLUL VII- Efectele măsurilor de management aplicate pe lacul Amara 

VII.1. Monitorizarea impactului ȋnfiinţării zonei verzi limitrofe a lacului Amara 

 

Aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare, starea trofică a unui lac se caracterizează cel mai bine prin 

comparaţie cu starea lui anterioară, numită stare de referinţă. Încadrările apei lacului Amara în stările trofice se 

realizează prin compararea valorilor principalilor indicatori ai eutrofizării cu valorile prag din normativele în vigoare.  

Starea de referinţă a fost considerată cea a ecosistemului ȋnainte de reȋnfiinţarea zonei verzi. Scopul principal 

al acestei analize este acela de a oferi o caracterizare cât mai completă a ecosistemului Amara şi de a putea evidenţia 

efectele reînfinţării zonei verzi asupra stării trofice a lacului Amara. Aceste informaţii pot fi apoi folosite pentru 

eleborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare în concordanţă cu prevederile Directivei Cadru Apă, care să 

protejeze habitatele speciilor dependente de apă pentru care lacul Amara a fost declarat SPA (Arie de Protecţie 

Specială) în anul 2004. 

Reînfiinţarea zonei verzi limitrofe a fost propusă ca metodă de stopare şi de remediere a efectelor eutrofizării 

în lacul Amara în cadrul prezentării programului de cercetare, dar reînfiinţarea efectivă a acesteia a avut loc în urma 

unui proiect de refacere din punct de vedere turistic a parcului balnear Amara. Cele două obiective au coincis, deşi 

scopurile au fost diferite.  

În perioada 2006-2010, în urma monitorizării indicatorilor gradului de eutrofizare (azot mineral total, fosfor 

total, biomasa fitoplanctonică) şi în urma analizei acestora împreună cu alţi indicatori relevanţi (regimul oxigenului, 

pH, bicarbonaţi, conductivitate, materii în suspensie, transparenţă) lacul a fost încadrat, conform normativelor în 

vigoare, în starea trofică- eutrofă şi starea ecologică -IV, stare proastă. (vezi Capitolul V)  

De asemenea, s-a realizat o analiză SWOT a ecosistemului (vezi Capitolul VI.2.) şi au fost propuse măsuri 

(vezi Capitolul VI.3) pentru stoparea şi reversarea fenomenului eutrofizării, pentru a permite proceselor din lac să se 

autoregleze, prin reducerea stresului antropic. Dintre măsurile de management propuse a fost pusă în practică doar 

măsura reînfiinţării zonei verzi (în anul 2010), care a fost considerată o măsură fiabililă, ce poate fi implementată cu 

costuri reduse, datorită accesării de fonduri europene. Această măsură este de aşteptat să aibă o serie de efecte pozitive 

asupra ecosistemului, cele mai importante fiind: reducerea aportului exogen de nutrienţi şi de praf, crearea unui 

microclimat favorabil zonei, conservarea habitatelor pentru păsările protejate, îmbunătăţirea funcţiei estetice.  

Efectele înfiinţării centurii de protecţie (zona verde) au fost urmărite în perioada următoare (2011- 2015), când 

au fost monitorizaţi aceiaşi parametri de calitate a apei lacului Amara, în aceleaşi puncte de monitorizare de pe lacul 

Amara, la care a fost adaugat un punct suplimentar de control (situat în apropierea malului nordic – vezi Figura IV. 3), 

în 4 campanii anuale. Din analiza valorilor parametrilor monitorizaţi se va putea observa dacă aplicarea acestei măsuri 

este suficientă pentru stoparea şi reducerea eutrofizării lacului Amara sau dacă trebuie implementate şi alte măsuri, 

cum ar fi: cosirea stufului, oxigenarea apei, aplicarea de algicide, etc., astfel încât starea ecologică a ecosistemului 

Amara să se îmbunătăţească. Analiza principalilor indicatori ai gradului de eutrofizare şi valorile altor parametri 

relevanţi vor permite organelor abilitate (APM, Direcţia de Ape Buzău- Ialomiţa) să elaboreze un plan de management 

integrat pentru dezvoltarea durabilă a zonei.  

 

VII.2. Evoluţia indicatorilor gradului de eutrofizare în urma aplicării măsurilor de 

management 

 

VII.2.1. Regimul termic 

 

În ceea ce priveşte regimul termic nu există modificări în modul de distribuţie pe adâncime a temperaturii 

maselor de apă (Capitolul V.2.1), acestea preluând temperatura mediului. Nu există stratificare termică, acest fenomen 

fiind, în general, specific lacurilor puţin adânci, aşa cum este şi lacul Amara. În ceea ce priveşte dinamica mediilor 

anuale, aceasta urmăreşte îndeaproape dinamica temperaturii atmosferice din perioadele respective. 
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Figura VII.1. a,b,c Dinamica temperaturii (
◦
C) apei lacului Amara în perioada 2006-2015  

  

 Astfel, pentru întreaga perioadă studiată se observă o tendinţă crescătoare a mediilor anuale ale temperaturii 

apei din lac, în concordanţă cu evoluţia temperaturii atmosferice la nivel global. (Figura VII.1, a,b,c )  

 

 

VII.2.2. Transparenţa 

 

 În literatura de specialitate şi în normativele în vigoare nu există o limită de transparenţă considerată optimă. 

Pentru fiecare ecosistem acvatic studiat, se calculează indicele de transparenţă, raportul dintre T (transparenţă) şi A 

(adâncime). O valoare a acestui indice mai mică decât 0,20 reprezintă o limitare pentru dezvoltarea macrofitelor, 

lumina fiind insuficientă pentru preocesul de fotosinteză, iar un indice de transparenţă ridicat indică posibilitatea 

producerii exploziilor algale. (Brezeanu, 2002) 

 Aşa cum se poate observa din Figura VII.2. în ultimii trei ani, ulteriori înfiinţării centurii verzi limitrofe 

lacului Amara, are loc o stabilizare a cantităţii de materii în suspensie, ceea ce duce la creşterea adâncimii zonei fotice.  

 

 

Figura VII.2. Materii în suspensie (mg/L), lacul Amara, 2006-2013 
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 Reprezentarea grafică a distribuţiei transparenţei pentru apa lacului Amara indică creşterea progresivă a 

acesteia, aşa cum arată şi linia de tendinţă (Figura VII.3.). Totuşi, trebuie precizat faptul că această curbă de distribuţie 

prezintă scăderi ale transparenţei în perioadele calde, de vară, când este perioada propice dezvoltărilor algale la care se 

adaugă probabil şi aportul de praf de origine exogenă, transportat de factorul eolian.  

 

 

Figura VII.3.Transparenţa (cm) în lacul Amara, 2011-2013 

 

 Transparenţa nu are o valoare optimă, universal valabilă pentru toate lacurile, acest parametru fiind influenţat 

de caracteristicile geomorfologice ale ecosistemului acvatic. Din această cauză, pentru lacul Amara, a fost considerată 

ca şi valoare optimă pentru transparenţă adâncimea de 3.5 m. 

 În aceste condiţii, din analiza statistică se poate estima că este nevoie de o perioadă de timp de 33 de ani, 

pentru ca lacul Amara să poată atinge acest nivel de transparenţă. Trebuie menţionat totuşi că, deoarece coeficientul de 

corelaţie (R
2
= 0,071) este foarte mic, estimarea are o acurateţe redusă, transparenţa având fluctuaţii sezoniere 

însemnate, dar şi fluctuaţii anuale datorate condiţiilor specifice de climă dintr-o anumită perioadă, în funcţie de 

precipitaţii, temperaturi medii anuale, etc.  Ca şi tendinţă, transparenţa este crescătoare pentru perioada 2011-2013, în 

corelaţie inversă cu tendinţa descrescătoare a materiilor în suspensie pentru aceeaşi perioadă (Figura VII.7.b., 

Capitolul VII.2.5). Acest lucru este probabil datorat reînfiinţării zonei tampon, şi poate fi consemnat ca un efect 

pozitiv al acestei măsuri de management.  

 

VII.2.3. pH-ul 

 

Având în vedere că valoarea pH-ului, în apele bogate în alge planctonice prezintă variaţii zilnice, puse în 

corelaţie cu respiraţiile biocenozei care în timpul nopţii nu sunt însoţite de producţia de oxigen a fotoautotrofelor, 

acest indicator a fost determinat, timp de 5 ani, 2011-2015, în punctul de prelevare stabilit în apropierea malului 

nordic, puternic antropizat.  

 

Figura VII.4. Valorile pH-ului în punctul de control, perioada 2011-2015 
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Determinările au fost efectuate de două ori pe zi, dimineaţa, în jurul orei 7.00 şi seara, în jurul orei 19.00, iar 

rezultatele obţinute sunt prezentate în Figura VII. 4. 

 

 

Figura VII.5. Valorile pH-ului măsurate pentru lacul Amara, perioada 2011-2015  

 

Rezultatele ale acestor determinări reprezentate grafic în Figura VII.4., arată că valorile pH-ului măsurat de 

dimineaţă sunt mai mici decât valorile pH-ului măsurate după amiaza, pe întreaga perioadă supusă monitorizării. 

Acest lucru sugerează o încărcare puternică a apelor cu specii algale, care produc o cantitate mare de oxigen în timpul 

zilei, dar şi un procent important de consumatori, care, în timpul nopţii, consumă o cantitate mare de oxigen, 

înlocuindu-l cu dioxid de carbon. 

Aceste observaţii sunt susţinute şi de determinările făcute în cadrul DAB (Direcţia de Ape Buzău), care au 

fost realizate în laborator, ora medie de prelevare şi analiză a probelor fiind ora 10.00. Comparând valorile măsurate în 

punctul de control cu cele efectuate în laboratoarele DAB (pH DAB) se observă că acestea din urmă au valori 

intermediare între pH-ul măsurat la prima oră şi cel măsurat după amiază (Figura VII.5) 

De asemenea, se poate observa că pentru întreaga perioada monitorizată cele mai mari fluctuaţii ale pH-ului 

măsurat se înregistrează dimineaţa ( 1,2 unităţi) şi seara ( 0,6 unităţi), iar aceste variaţii pot fi puse pe seama 

proceselor ce au loc în interiorul lacului (procese de respiraţie, regim termic, regimul oxigenului, etc.). De asemenea, o 

creştere semnificativă a pH-ului a putut fi observată şi în luna spetembrie 2011, care a fost probabil datorată unei 

poluării accidentale, ale cărei efecte au fost ulterior minimizate datorită proceselor de autoreglare din lac.  

Ȋn ceea ce priveşte valorile mediilor anuale ale pH-ului pentru cele două perioade ȋn care a fost ȋmpărţit 

studiul (2006-2010 şi 2011-2015), cât şi pentru perioada 2006-2015, evoluţia pH-ului se prezintă astfel (Figura VII.6., 

a, b, c):  

 -  tendinţă crescătoare pentru perioada 2006-2010, anterioară reȋnfiinţării zonei verzi limitrofe (Figura VII.6., 

a); 

 - tendinţă descrescătoare pentru cea de a doua perioadă a studiului, ulterioară reȋnfiinţării zonei verzi limitrofe, 

ceea ce reprezintă un efect pozitiv, deoarece tinde spre valoarea optimă de pH pentru lacuri (pH=8.5, conform OM 

161/2006 MMGA pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii 

stării ecologice a corpurilor de apă, Figura VII.6., b); 

 -  tendinţă descrescătoare pentru ȋntreaga perioadă fără ca valoarea mediei anuale să atingă valoarea optimă de 

pH pentru lacuri (pH=8.5), evidenţiată ȋn Figura VII.6. b şi c. 

În aceste condiţii, se poate afirma că reȋnfiinţarea zonei verzi limitrofe are un efect pozitiv asupra pH-ului apei 

lacului Amara prin reducerea aportului de substanţe alohtone, efect care trebuie menţinut prin aplicarea şi a altor 

măsuri de management al mediului şi, mai ales prin ȋntreţinerea puieţilor de Acer campestre care au fost plantaţi 

(irigare, toaletare, ȋnlocuirea celor uscaţi, etc.). 
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 a)     b) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Figura VII.6. Evoluţia pH-ului ȋn apa lacului Amara, 2006-2015 

 

 Pentru o imagine de ansamblu a stării ecologice a lacului Amara şi pentru evidenţierea efectelor reînfiinţării 

zonei verzi de protecţie trebuie analizate şi valorile celorlalţi indicatori: fosfor total, azot mineral total, oxigenul 

dizolvat, biomasa fitoplanctonică şi, bineînţeles, clasa globală de calitate. 

 

VII. 2.4. Conductivitatea 

 
Gradul de mineralizare, precum şi compoziţia ionică a apei lacului Amara, nu au înregistrat variaţii 

semnificative în perioada imediat următoare reînfiinţării zonei verzi limitrofe (2011-2015). Pentru indicatorul 

conductivitate monitorizările au arătat o valoarea medie de 21 238,5 μS/cm pentru perioada anterioară reînfiinţării 

zonei verzi (2006-2010) şi de 20 760.31 μS/cm, media perioadei 2011-2014 (după reînfiinţarea zonei verzi). 

 Deoarece valorile măsurate ale conductivităţii nu au variat semnificativ în perioada 2006-2014, în anul 2015, 

monitorizarea acestui indicator nu a mai fost realizată.  

 

 

 

 

 

 

Figura VII.7. Conductivitatea (μS/cm) în lacul Amara, 2011-2014 
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Dinamica acestui paramentru, evidenţiată în Figura VII.7, în care sunt reprezentate grafic valorile 

conductivităţii (medii anuale) în perioada 2011-2014, indică o tendinţă descendentă, corelată cu tendinţa de reducere a 

gradului de mineralizare (Capitolul V.2.4, Figura V.10). Această scădere a conductivităţii, nu poate fi pusă exclusiv pe 

seama reînfiinţării zonei verzi limitrofe, ci este cel mai probabil datorată, izvoarelor subterane cu apă dulce care 

alimentează lacul. 

 

VII.2.5. Materiile în suspensie 

 
Acumularea de materii în suspensie în apele lacurilor şi ale râurilor depinde de mai mulţi factori. Dintre 

aceştia, foarte important este aportul exogen datorat erodării malurilor şi transportului particulelor de către apele de 

şiroire sau de către masele de aer.  

Perdeaua de protecţie fixează solul, împiedicând eroziunea, stopează percolările prin absorbţia apei prin 

sistemul radicular şi preia o parte importantă din praf care se fixează pe învelişul foliar. (Pârvu, 1999) 

Efectul urmărit prin plantarea speciei de arţar de câmpie (Acer campestre) este de a reduce cantitatea de 

materii aflate în suspensie din lac. În perioada 2006-2010, tendinţa acestui indicator a fost crescătoare, de acumulare a 

sestonului (Figura VII.8.a). Pentru perioada 2011-2013, reprezentarea grafică a valorilor materiilor în suspensie relevă 

o stabilizare şi chiar o tendinţă de reducere a acestora. (Figura VII.8.b) 

 

 
 

Figura VII.8.a. Materii în suspensie, mg/L, Amara, 

2006-2010 

Figura VII.8.b. Materii în suspensie, mg/L, Amara, 

2011-2013 

 

Aşa cum am arătat în capitolul anterior (vezi Capitolul V.1.1), analiza statistică a valorilor medii ale materiilor 

în suspensie pentru perioada 2006-2010 (Figura VII.8.a), arată că perioada estimată în care cantitatea de materii în 

suspensie devine incompatibilă cu viaţa acvatică (y= 1000 mg/L, valoarea maximă a materiilor în suspensie, conform 

OM 161/2006) este de maxim 14 ani, cu un coeficient de corelaţie de R
2
= 0,471.  

 Din reprezentarea grafică a valorilor medii ale materiilor în suspensie din perioada ulterioară reînfiinţării 

zonei verzi (Figura VII.8.b), dacă se menţine aceeaşi tendinţă descrescătoare, starea în care cantitatea de materii în 

suspensie devine incompatibilă cu viaţa acvatică nu se va mai atinge.  

 Mai mult, conform ecuaţiei dreptei de regresie, se poate estima că după o perioadă de aproximativ 13 ani, 

valoarea acestui parametru poate ajunge la valoarea optimă 60-80 mg/L (conform OM 161/2006), cu un coeficient de 

corelaţie de R
2
= 0,912, ceea ce reprezintă un orizont de timp adecvat şi evidenţiază efectul pozitiv pe care reînfiinţarea 

zonei verzi limitrofe îl are asupra acestui ecosistem.  Este de aşteptat ca în perioada următoare scăderea cantităţii de 

materii în suspensie să fie şi mai accentuată, datorită în principal creşterii şi dezvoltării copacilor de arţar de câmpie 
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(Acer campestre) care alcătuiesc zone verde limitrofă (înălţarea copacilor, dezvoltarea unor coroane din ce în ce mai 

mari, etc.), care au rolul de a reduce aportul exogen.  

 

VII.2.6. Bicarbonaţii 

 

Pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, bicarbonaţii sunt încadraţi în categoria indicatorilor fizico-

chimici, care descriu salinitatea împreună cu: conductivitatea, reziduu filtrabil, clorurile, sulfaţii şi alcalinitatea. Din 

acest punct de vedere, pentru perioada 2006-2010, apa lacului Amara s-a încadrat constant în clasa globală de calitate 

V, cea mai puţin favorabilă. Aşa cum arată reprezentarea grafică a celor două perioade studiate, dacă înainte de 

reîmpădurirea zonei verzi limitrofe, tendinţa valorilor acestui parametru era de creştere (Figura VII. 10.a), în timp ce 

după reînfiinţarea zonei tampon s-a putut observa o tendinţa de scădere a cantităţii de bicarbonaţi din apa lacului 

Amara (Figura VII. 10.b). 

 

  

a) b) 

 

 

c) 

Figura VII.10. a, b, c Dinamica parametrului bicarbonaţi (mg/L, HCO
-3

), Amara 

 

Tendinţa de reducere a cantităţii de bicarbonaţi poate fi observată şi în reprezentarea grafică a valorilor acestui 

parametru pentru întreaga perioadă studiată (Figura VII. 10.c). Media anilor 2006-2010 este de 881.22 mg/L, iar cea a 

anilor 2011-2015 este de 661.484 mg/L, ceea ce reprezintă o reducere cu 25% a cantităţii de bicarbonaţi din apa 

lacului Amara. Deşi nu poate fi pusă exclusiv pe seama înfinţării zonei limitrofe verzi, reducerea cantităţii de 

bicarbonaţi este probabil datorată aportului diferit al nutrienţilor în apa din lac ȋn perioada 2011-2015 şi poate fi 

considerată un „semn de însănătoşire” a ecosistemului lacului Amara.  

 

VII.2.7. Alcalinitatea 

 
Alcalinitatea, de asemenea, face parte din categoria indicatorilor fizico-chimici utilizaţi pentru descrierea 

salinităţii apei lacului Amara împreună cu: conductivitatea, reziduu filtrabil, clorurile, sulfaţii şi bicarbonaţii.  
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Din reprezentarea grafică a valorilor acestui indicator se poate observa că, dacă în perioada 2006-2010 

(Figura VII.11.a) tendinţa era una crescătoare, în timp ce după înfinţarea zonei limitrofe verzi (perioada 2011-2015 – 

Figura VII.11.b), tendinţa devine descrescătoare. 

 

 
a) 

 
b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 

Figura VII.11. Dinamica alcalinităţii (mval/L) în lacul Amara 

 

Reprezentarea grafică a valorilor medii anuale pentru întreaga perioadă studiată, 2006-2015, evidenţiază 

aceeaşi tendinţă descrescătoare, asemănătoare perioadei ulterioare reîmpăduririi.(Figura VII.11.c) 

Considerând y= 6 mval/L (valoarea maximă admisă pentru existenţa vieţii piscicole (OM 161/2006) în ecuaţia 

liniei de regresie (Figura VII.11.b), se obţine x=22 (ani), ceea ce conduce la concluzia că, în condiţiile păstrării 

tendinţei actuale şi ale aplicării în continuare a măsurilor de management propuse, sunt necesare, cu aproximaţie, două 

decenii, pentru ca apa lacului să aibă o alcalinitate optimă pentru viaţa piscicolă. În aceste condiţii, se poate astfel 

afirma că reȋnfiinţarea zonei verzi a avut un efect pozitiv asupra valorilor acestui parametru ȋn apa lacului Amara.  

Pentru acest grup de indicatori care descriu salinitatea apei din lacul Amara, clasa de calitate globală se 

stabileşte în funcţie şi de valorile reziduului filtrabil, clorurilor şi sulfaţilor. Cu toate că, valorile determinate în ultima 

perioadă, indică o reducere pentru toţi indicatorii, apa lacului Amara rămâne în continuare în clasa a IV-a de calitate, 

care corespunde unei calităţi proaste.  

 

VII.2.8. Oxigenul dizolvat 

 

Reprezentarea grafică a valorilor oxigenului dizolvat şi ale clasei de calitate globală pentru perioadele 

anterioară şi ulterioară anului 2010, sunt prezentate în Figurile VII. 12 a şi b. Astfel, dacă pentru perioada 2006-2010 

se poate observa o corelaţie de inversă proporţionalitate între cei doi parametri (în anul 2010 concentraţia de oxigen 
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dizolvat a fost cea mai scazută, iar clasa de calitate globală cea mai ridicată, V, ceea ce corespunde stării celei mai 

puţin favorabile pentru ecosistem- stare ecologică proastă (FiguraVII.12.a.). În cea de a doua perioadă (Figura 

VII.12.b.) valorile pentru concentraţia de oxigen dizolvat se stabilizează, iar lacul trece în clasa globală de calitate IV, 

care corespunde unei stări ecologice proaste, conform OM 161/2006.  

 

Figura VII.12.a. Oxigen dizolvat, mg O/L, Amara, 2006-2010 

 

 

Figura VII.12.b. Oxigen dizolvat, mg O/L, Amara, 2011-2015 

 

Reprezentând grafic valorile mediilor multianuale ale indicatorului oxigen dizolvat (mgO/L) şi pe cele ale 

clasei globale de calitate pentru întreaga perioadă avută în vedere în acest studiu se observă, de asemenea, o tendinţă 

de egalizare a valorilor celor doi indicatori (Figura VII.13.) în perioada anilor 2006-2015. 

 

Figura VII.13. Evoluţia indicatorului oxigen dizolvat (mg O/L) comparativ cu clasa globală de calitate, lac Amara, 

2006-2015. 

 

Această uşoară îmbunătăţire a clasei de calitate a apei lacului Amara (de la V la IV) după anul 2010, poate fi 

pusă pe seama înfiinţării zonei verzi limitrofe, care are un rol important în reducerea aportului de compuşi chimici 

care poluează practic apa din lac. În aceste condiţii este de aşteptat ca, o dată cu trecerea timpului şi în absenţa unor 

fenomene de poluare accidentală, calitatea apei din lacul Amara să se îmbunătăţească considerabil.  
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VII.2.9. Consumul biologic de oxigen 

 

Încadrarea apei lacului Amara în clase de calitate în funcţie de CBO5 se face conform OM161/2006 astfel: 

clasa I- 3 mg O2/L, clasa a II-a- 5 mg O2/L, clasa a III-a- 7 mg O2/L, clasa a IV-a- 20 mg O2/L, clasa aV-a- > 20 mg 

O2/L. Reprezentarea grafică a valorilor acestui parametru, pentru perioadele 2006-2010 (înainte de înfiinţarea zonei 

limitrofe verzi) şi 2011-2014 (după înfiinţarea zonei limitrofe verzi) (Figura VII.14. a, b) arată o tendinţă crescătoare 

pentru prima perioadă şi descrescătoare, pentru cea de a doua perioadă.  

 

 

 

 
a) b) 

 

 

c) 

Figura VII.14. Dinamica CBO5 (mg O2/L) în lacul Amara, 2006-2014 

 

Din păcate, reprezentarea grafică ale valorilor medii anuale ale acestui parametru, pentru întreaga perioadă 

avută în vedere în acest studiu (2006-2015), păstrează aceeaşi tendinţă crescătoare (Figura VII. 14 c), ceea ce indică o 

degradare continuă a apei lacului Amara, chiar după înfiinţarea zonei limitrofe verzi. Totuşi, trebuie remarcat faptul că 

acestă tendinţă crescătoare este probabil determinată de valorile excesiv de mari ale acestui parametru, măsurate 

pentru anul 2012 (16,8 mg O2/L). După acest episod, ce poate fi considerat de poluare accidentală, valorile 

parametrului CBO5 tind să se stabilizeze (în anii 2013, 2014), la o valoare apropiată de cea măsurată în anul 2011. 

Aceste observaţii ne permit să spunem, încă o dată, că înfiinţarea zonei limitrofe verzi pe malul sudic al lacului Amara 

are un rol important şi pozitiv, în reducerea cantităţilor de poluanţi care ajung în apa din lac.  

Comparând valorile medii anuale din anul 2010 (CBO5 = 10.03 mg O2/L), cu ultimul an al celei de a doua 

perioade, 2014 (CBO5 = 6.24 mg O2/L), se poate observa o reducere cu aproximativ 40% a valorii consumului 

biochimic de oxigen, ceea ce sugerează o încărcare din ce în ce mai redusă a apei cu microorganisme. 

Cu toate că din interpretarea statistică a valorilor măsurate pentru parametruCBO5, lacul se încadrează în clasa 

a III-a de calitate (moderată), prin corelarea cu valorile determinate pentru oxigenul dizolvat şi CCOCr, lacul rămâne 

încadrat, din punctul de vedere al regimului oxigenului, la clasa a IV- de calitate (slabă).  
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VII.2.10. Regimul nutrienţilor 

 

Reprezentarea grafică a valorilor determinate pentru parametrul fosfor total, corespunzătoare perioadelor 

2007-2010 şi 2011-2014, arată că, dacă pentru prima perioadă conţinutul de fosfor din apa lacului manifestă o tendinţă 

crescătoare (Figura VII.15.a.), în cea de-a doua perioadă (Figura VII.15.b.) acestă tendinţă devine descrescătoare, 

chiar dacă ritmul de reducere a conţinutului de fosfor din apă este foarte lent, iar media anului 2011 (0,108 mg P/L), 

este superioară mediei anului 2010 (0,088 mg P/L). Deşi manifestă o tendinţă clară de scădere, (valoarea cea mai mică 

de fosfor total fiind măsurată în anul 2014 – 0,104 mg P/L), apa lacului Amara nu a atins încă la valoarea 

corespunzătoare anului 2010 şi, prin urmare, este în continuare încadrat în aceeaşi clasă trofică (eutrof).  

 

 
 

Figura VII.15.a. Valorile fosforului total, mg P/L, 2007- 

2010 
Figura VII.15.b. Valorile fosforului total, mg P/L, 2011- 

2014 
 

Din analiza mediei anuale a fosforului total pe întreaga perioadă studiată (2006-2010- anii anteriori 

reînfiinţării zonei verzi limitrofe şi 2011-2014- anii ulteriori reînfiinţării zonei limitrofe verzi), reprezentate grafic în 

Figura VII.16. se observă că, în ultimii patru ani, a avut loc o stabilizare a valorilor, fără schimbări bruşte, pozitive sau 

negative, ceea ce sugerează o tendinţă spre echilibrare a proceselor din lac. Ȋn anul 2015 acest parametru nu a mai fost 

determinat deoarece lacul a fost recomandat de către Direcţia de Ape Buzău pentru monitorizare bacteriologică, ȋn 

locul monitorizării ecologice, fiind considerat lac pentru ȋmbăiere. 

 

 

Figura VII.16. Valorile fosforului total, mg P/L, Amara, 2007-2014 

 

Valorile anului 2006 nu au fost reprezentate grafic deoarece media acestui an a fost considerată o excepţie 

(0.3735 mg P/L), atât faţă de mediile anilor anteriori 2002-2005 (2002- 0.0754 mg P/L, 2003 - 0.1839 mg P/L, 2004- 

0.1691 mg P/L, 2005- 0.0731 mg P/L (media celor patru ani este 0.1253 mg P/L), cât şi comparativ cu media 

următorilor opt ani, care este 0.0967 mg P/L. Aceste diferenţe semnificative ale conţinutului total de fosfor au fost 

puse pe seama condiţiilor meteorologice din acel an, şi anume cantitatea mare de precipitaţii care au antrenat o 
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cantitate mare de nutrienţi de pe malul sudic. În luna aprilie 2006 precipitaţiile au fost de 78 mm/m
2
 şi pot fi 

considerate cele mai abundente din perioada studiată (ANM). 

 În reprezentarea grafică a valorilor azotului mineral total pentru cele două perioade 2006-2010 şi 2011-

2014 se poate observa că, dacă în prima perioadă 2006-2010 (Figura VII.17.a) valorile azotului mineral total au o 

tendinţă descrescătoare, în cea de-a doua perioadă 2011-2014 (Figura VII.17.b.) valorile acestui parametru manifestă 

o tendinţă crescătoare. Cu toate acestea, media anuală a anului 2011 (0,3505 mgN/L) este similară cu cea a anului 

2009 (0,352 mgN/L). Aceste observaţii arată că, probabil, înfiinţarea zonei verzi limitrofe influenţează pozitiv 

dinamica acestui parametru, dar fluctuaţiile semnificative sunt datorate mai ales fenomenelor de poluare accidentală. 

În lipsa poluării accidentale, are loc o echilibrare a proceselor din lac în care sunt implicate speciile chimice ce conţin 

azot, care au ca rezultat stabilizare a valorilor determinate pentru azotul mineral total.  

 

 

 

Figura VII.17.a. Azot mineral total, mg N/L, 2006- 2010 Figura VII.17.b. Azot mineral total, mg N/L, 2011- 2014 

 

 Valoarea optimă a cantităţii de azot mineral total în apa lacului este de 0.4 mg N/L, corespunzătoare încadrării 

lacului la calitatea trofică oligotrofă, superioară calităţii trofice mezotrofă, la care era încadrat în anul 2010, din punct 

de vedere a cantităţii de azot mineral total. Folosind această valoare pentru a putea estima orizontul de timp după care 

azotul mineral total va avea această concentraţie, din ecuaţia liniei de regresie a reprezentării grafice ale acestui 

indicator pentru prima perioadă luată în studiu (înainte de plantarea zonei tampon cu specia de arţar de câmpie), se 

obţine pentru figura a, x= 6.5 (ani) cu coeficientul de corelaţie de R
2
= 0,393. Pentru a doua perioadă (ulterioară 

plantării zonei tampon cu specia de arţar de câmpie) deoarece, un posibil efect al zonei tampon a fost scăderea 

concentraţiei azotului mineral total (0.391 mg N/L ȋn anul 2014), care ȋncadrează deja apa lacului ȋn clasa oligotrofă. 

Ȋn concluzie, concentraţia de azot mineral total din apa lacului Amara a scăzut ȋntr-un ritm mult accelerat, fără să fie 

nevoie de perioada de 6 ani, care reieşise din prelucrarea statistică a valorilor concentraţiilor medii ale acestui 

important nutrient pentru perioada 2006-2010. Valorile medii ale azotului mineral total (Figura VII.18.) pe întreaga 

perioadă studiată (mai puţin anul 2015, când nu a fost necesară monitorizarea lui) indică fluctuaţii influenţate de 

regimul hidrologic al zonei, în special de fenomenul de percolare, curbele ascendente corespunzând anilor cu 

precipitaţii abundente. 

 

 

Figura VII.18. Evolutia azotului mineral (mg N/L), lac Amara, 2006- 2014 
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 Prin corelarea tuturor componentelor care descriu regimul nutrienţilor: fosfor total (medii anuale), azot 

mineral total (medii anuale) şi raportul N/P (Tabelele VII.1 şi VII.2.) se observă că procesul de eutrofizare continuă, 

chiar dacă are un ritm mai lent. Acest lucru ne permite să spunem că reȋnfiinţarea zonei verzi nu produce încă efecte 

majore detectabile la nivelul ecosistemului, iar din această cauză se recomandă aplicarea şi a altor măsuri de reducere 

a poluării cu nutrienţi. 

Tabelul. VII.1. Raportul N/P lacul Amara, perioada 2006-2010 

Perioada 2006 2007 2008 2009 2010 

Azot mineral total mg N/L 1.154 1.477 1.25 0.352 0.851 

Fosfor total mg P/L 0.3735 0.08 0.0984 0.0823 0.088 

Raportul N/P 3.08 18.46 12.7 4.28 9.05 

Tabelul VII.2. Raportul N/P lacul Amara, perioada 2011-2015 

Perioada 2011 2012 2013 2014 

Azot mineral total mg N/L 0.3505 0.395 0.3659 0.39 

Fosfor total mg P/L 0.108 0.106 0.109 0.102 

Raportul N/P 3.24 3.72 3.35 3.9 

 

 Valorile descrescătoare ale raportului dintre nutrienţii principali semnifică existenţa factorilor favorizanţi 

apariţiei ,,înfloririlor” algale ce pot fi însoţite de fenomene nedorite pentru componenta umană a capitalului natural, 

dar mai ales pentru ecosistemul lentic în sine: accelerarea succesiunii ecologice. (Figura VII.19.) 

 

 

Figura VII.19. Rapotul N/P, lac Amara, 2006-2014 

 

 Raportul optim dintre cei doi nutrienţi, azot şi fosfor, care influenţează procesul de eutrofizare este de N/P= 

16. Când acest raport este mai mic de 10, există pericolul ,,înfloririlor” algale. După cum se observă ȋn reprezentarea 

grafică a seriilor valorice ale raportului N/P pentru perioada 2006-2014, acesta a avut valori mai mari de 10 doar ȋn 

anul 2007 şi 2012, iar tendinţa este ȋn continuare descrescătoare. Dacă se ȋnlocuieşte y=16 din ecuaţia dreptei de 

regresie prezentată în Figura VII.19 pentru întreaga perioadă studiată, se obţine un orizont de timp de x= 20 ani, cu un 

coeficient de regresie de R
2
= 0,032. Această valoare reprezintă perioada de timp necesară autoreglării proceselor din 

lac, pentru a îndepărta pericolul ,,înfloririlor” algale şi pentru a se ajunge la un raport optim pentru biocenoză ȋntre cei 

doi nutrienţi, azot şi fosfor. 

 

VII.2.11. Biomasa fitoplanctonică 

 

Reprezentarea grafică a indicatorului biomasă fitoplanctonică pentru perioadele 2006-2010 (Figura 

VII.20.a.) şi 2011-2013 (Figura VII.20.b.) nu evidenţiază o legătură de cauzalitate între prezenţa perdelei verzi şi 

cantitatea de biomasă fitoplanctonică. Cea mai mare valoare a acestui indicator este în anul 2012, 10.4mg/L, cea mai 

mică este în 2007, de 1.18 mg/L.  
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Figura VII.20.a. Biomasa fitoplanctonică- mg/L, Amara, 

2006-2010 

Figura VII.20.b. Biomasa fitoplanctonică - mg/L, 

Amara, 2011-2013 

 

 Valorile biomasei fitoplanctonice trebuie corelate cu alţi indicatori ai stării trofice, cu condiţiile meteo 

(temperatură, precipitaţii, etc.), numărul de zile cu radiaţia solară necesară procesului de fotosinteză, asociaţiile de 

specii eudominante, etc. Aşa cum se poate observa din Figura VII.21., biomasa fitoplanctonică prezintă aceleaşi 

varianţii ca şi nutrienţii, fluctuaţiile sale fiind datorate timpului necesar pentru desfăşurarea proceselor biologice.  

 

Figura VII.21. Evolutia indicatorului biomasă fitoplanctonică (mg/L), lac Amara, 2006-2013 

Evoluţia acestui indicator demonstrează că măsurile de management, printre care şi plantarea speciei de Acer 

campestre pe malul sudic al lacului, nu sunt suficiente pentru a reduce pericolul eutrofizării, acestea putând doar să 

reducă ritmul acestui proces. Cu toate că biomasa fitoplanctonică face parte dintre indicatorii gradului de eutrofizare şi 

că acest parametru prezintă o tendinţă crescătoare, monitorizarea lui nu a mai intrat în programul de supraveghere a 

lacului, începând cu anul 2014. 

 

VII.2.12. Indicele de stare trofică 

 
 Evaluarea stării trofice prin calcularea indicelui de stare trofică s-a realizat atât pentru perioada 2006-2010 

(Capitolul V.2.12) cât şi după aplicarea măsurii de management propuse, pentru perioada 2011-2015 (Figura VII.22). 

Interpretarea rezultatelor a fost realizată folosind scala de valori din Tabelul VII. 3, iar o creştere cu 10 unităţi a TSI 

reprezentă de fapt o dublare a cantităţii de biomasă fitoplanctonică (Pătroescu, 2016). 

 

 
Figura VII.22. Evoluţia TSI, Amara, 2011-2015 
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Tabelul VII.3.Interpretarea valorilor indicelui stării trofice (după Lee şi Lin 2007) 

Starea trofică Oligotrof Mezotrof Eutrof Hipertrof 

Fosfor total (μg/L) <12 12-24 24-96 >96 

Transparenţă (m) > 4 2-4 0,5-2 <0,5 

TSI <40 40-50 50-70 >70 

 

 În perioada 2011-2015, valorile TSI reprezentate grafic în Figura VII.22, relevă faptul că starea trofică a apei 

lacului Amara rămâne eutrofă (şi chiar hipertrofă, TSI mai mare de 70) din punct de vedere al fosforului total şi a 

transparenţei, chiar dacă raportul TSI/TP prezintă o uşoară tendinţă de reducere pentru această perioadă (Figura 

VII.22). Acestă tendinţă trebuie păstrată prin continuarea aplicării măsurilor de management necesare pentru o 

dezvoltare durabilă a zonei, unele dintre primele măsuri fiind întreţinerea arborilor plantaţi în jurul lacului şi creşterea 

suprafeţei împădurite. 

 

VII.2.13. Biocenoza 

 

 Speciile eudominante au fost monitorizate în perioada 2011-2013. În 2014 lacul a fost monitorizat numai 

pentru indicatorii gradului de eutrofizare şi cei fizico-chimici, iar din 2015 acesta este supravegheat numai din punct 

de vedere bacteriologic, de către Direcţia de Sănătate Publică.  

 Este bine cunoscut faptul că, în condiţiile degradării apei, diversificarea taxonomică se reduce, predominând 

organismele oportuniste, mai bine adaptate variaţiilor mari ale constituenţilor chimici ai apei (modificări semnificative 

ale pH-ului, oxigenului dizolvat, bicarbonaţilor, alcalinităţii, etc.). (Striebel et al, 2009) 

În perioada ulterioară înfiinţării zonei verzi limitrofe, în cazul lacului Amara s-a constat o modificare a 

asociaţiilor de organisme, în sensul diversificării grupelor taxonomice prezente (Anexa  5), ceea ce demonstrează o 

îmbunătăţire a caracteristicilor fizico-chimice ale apei din lac.  

 Astfel, categoriile limnologice sunt reprezentate de: 

Fitoplancton Cyanophyta Aphanizomenon flos-aquae, Oscillatoria chalybea, Microcystis 

aeruginosa, Merismopedia elegans, Gloeocapsa minima 

 Bacillariophyta 

 

Cocconeis pediculus, Cyclotella meneghiniana, Fragillaria crotonensis, 

Stauroneis anceps, Nitzschia sp 

 Criptophyta Chroomonas caudata, Chroomonas acuta 

 Chlorophyta Scenedesmus quadricauda, Ankistrodesmus minutissima, Oocystis 

submarina 

Macrozoobentos diptere Chironomus plumosus, Chironomus dorsalis 

 gasteropode Valvata piscinalis, Segmentina nitida 

Microfitobentos Bacillariophyta 

 

Achnanthes inflata, Cyclotella meneghiniana, Rhoicosphaenia curvata, 

 Bacillariophyta 

 

Achnanthes minutissima, Amphora coffeaeformis, Fragilaria intermedia, 

Fragilaria capucina 

Macrofite 

acvatice 

hidrofite 

 

Chara vulgaris, Potamogeton pectinatus, Spyrogira sp., Alge 

filamentoase 

 halofite Pharagmites australis. 

 

În ceea ce priveşte numărul speciilor, acesta creşte de la aproximativ 12 (media) în perioada 2006-2010, la 16 

în 2011, 23 în 2012 şi 24 în 2013 (Anexa 5). Ȋn consecinţă, reînfiinţarea zonei verzi are efecte pozitive asupra 

biocenozei (creşte biodiversitatea), ceea ce confirmă, ȋncă o dată, necesitatea continuării implementării şi a altor 

măsuri de management. 
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VII. 3. Evoluţia clasei globale de calitate 

 

Lacurile puţin adânci, cum este şi cazul lacului Amara, se află în atenţia oamenilor de ştiinţă datorită 

proceselor de eutrofizare care, atunci când au un ritm accelerat, conduc la o succesiune ecologică rapidă. Ecosistemul 

lentic aflat în această situaţie îşi reduce funcţiile economice şi estetice. Această reducere a funcţiilor se reflectă în 

calitatea vieţii locuitorilor din zonele limitrofe şi poate determina schimbări majore din punct de vedere social- 

pierderea locurilor de muncă urmată de migrarea populaţiei.  

Pentru atingerea dezideratului dezvoltării durabile se impune prezervarea stării de fapt, în cazul ecosistemelor 

cu stare ecologică bună şi moderată şi aplicarea de măsuri (reducerea poluării cu nutrienţi, folosirea algicidelor, 

cosirea stufului, etc.) care să stopeze sau să reverseze acest proces (de eutrofizare) pentru ecosistemele cu stare 

ecologică slabă sau proastă. Starea ecologică se determină prin aplicarea principiului celei mai defavorabile situaţii în 

ceea ce priveşte elementele fizico-chimice, biologice, analizate în contextul reprezentat de elementele 

hidromorfologice care descriu ecosistemul. 

În Tabelul VII.4 este centralizată încadrarea apei lacului Amara în clasele de calitate trofică în funcţie de 

valorile (medii anuale) ale fosforului total, azotului mineral total, biomasa fitoplanctonică, precum şi clasa globală de 

calitate pentru întreaga perioadă studiată. Fiecărei stări trofice i-a fost atribuit un număr convenţional.  

 Aceste numere sunt scrise cu cifre arabe, diferite de numerele romane atribuite conform OM 161/2006 

stărilor ecologice (foarte bună, calitatea I; bună, calitatea a II-a; moderată, calitatea a III-a; proastă, calitatea a IV-a; 

foarte proastă, calitatea a V-a) pentru a putea realiza o analiză comparativă având acelaşi ordin al unităţii de măsură. 

Numerele convenţionale sunt: utraoligotrof-1, oligotrof-2, mezotrof-3, eutrof-4, hipertrof-5 (Tabelul VII.4 ). 

Încadrarea în clasa de calitate trofică a lacului Amara în perioada 2006-2015 a fost reprezentată grafic (Figura VII.23.)  

Calitatea apei din lacurile naturale şi din acumulări a fost monitorizată prin interpretarea rezultatelor analizelor 

fizico-chimice, biologice şi bacteriologice ale probelor recoltate cu o frecvenţă determinată de importanţa acumulării 

şi în funcţie de regimul termic şi de cel pluviometric ȋnregistrat. Toate datele au fost obţinute în colaborare cu Direcţia 

de Ape Buzău-Ialomiţa, sub formă de date primare, neprelucrate, reprezentările grafice şi tabelele fiind realizate în 

scopul susţinerii ipotezelor emise în cadrul acestui program de cercetare.  

 

Tabelul VII.4. Încadrarea în clasa de calitate trofică a lacului Amara, 2006-2015 
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Figura VII.23. Încadrarea în clasele trofice a apei lacului Amara, în funcţie de principalii indicatori ai eutrofizării, în 

perioada 2006-2015 

 

 Interpretarea datelor obţinute până în prezent conduce la ideea că reînfiinţarea zonei verzi limitrofe lacului 

Amara poate atinge scopurile şi obiectivele de mediu care au stat la baza implementării acestei decizii de 

management, dar, dată fiind perioada scurtă de monitorizare, de doar 4 ani (2011-2015), în acest moment nu se poate 

afirma categoric şi justificat, existenţa impactului pozitiv al acesteia.  

 Din această cauză este necesară continuarea monitorizării, după un program care să cuprindă aceiaşi indicatori 

ca şi până acum, acest lucru permiţând interpretarea parametrilor prin comparaţie cu valorile obţinute anterior.  

Per ansamblu, se poate spune că ,,pierderea” reprezentată de reamenajarea parcului balnear din partea de nord 

a lacului, care se sălbăticise şi care devenise habitat pentru o serie de vieţuitoare, a fost oarecum compensată de 

,,câştigul” reprezentat de reînfiinţarea zonei verzi limitrofe.  

Această echilibrare a balanţei dintre habitate este un proces de lungă durată, deoarece este necesară creşterea 

şi dezvoltarea copacilor care alcătuiesc această zonă verde. Din păcate, în proiectul de refacere a zonei nu au fost 

prevăzute lucrări sau cheltuieli de întreţinere, astfel încât, chiar dacă la nivel de intenţie, există interesul pentru 

întreţinerea zonei verzi, nu există cadrul legal pentru decontarea cheltuielilor aferente. În consecinţă, deşi zona verde 

tampon a fost refăcută, existenţa ei depinde de ,,capriciile” climei. 

 

VII.4. Prognoza evoluţiei stării trofice a lacului Amara 

 

 În scopul prognozei evoluţiei stării trofice a lacului Amara, a fost utilizat softul PAMOLARE, cu condiţia 

derulării, în paralel, a unui program de monitoring integrat, care să permită determinarea valorilor indicatorilor 

gradului de eutrofizare, cei fizico-chimici precum şi elementele de calitate microbiologică (coliformi totali, nr/100 

ml). Dintre cei 12 parametri utilizaţi, 5 sunt determinaţi pe lacul Amara, iar pentru 7 dintre ei au fost considerate 

valorile existente în literatura de specialitate. (Anexa  5. Lista surselor bibliografice pentru parametrii rulaţi de 

PAMOLARE).  

Programul a fost setat să realizeze simularea pentru o perioadă de timp de 1095 de zile (3 ani), pentru 

indicatorii azot mineral total şi fosfor total, consideraţi indicatorii care descriu cel mai bine starea trofică a unui 

ecosistem acvatic dat.  

Valorile acestor indicatori prognozate cu ajutorul programului PAMOLARE şi măsurate experimental pentru 

anii 2012-2014 sunt reprezentate comparativ în Figurile VII.25.a şi VII.25.b. 

Se poate observa din figurile de mai jos că în lipsa unor fenomene de poluare accidentală (fie ele antropice sau 

datorate unor condiţii climatice particulare), valorile prognozate pentru azot mineral total au un traiect aproape liniar, 

în timp ce cele corespunzătoare fosforului total, au o tendinţă descrescătoare. 
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Figura VII.25.a. Evoluţia indicatorului azot mineral total, mgN/L, valori măsurate şi obţinute prin modelare, 2012-

1014 

 

Figura VII.25.b. Evoluţia indicatorului fosfor total, mgP/L, valori măsurate şi obţinute prin simulare, 2012-2014 

 

Aceste variaţii evidenţiază încă o dată că după înfiinţarea zonei limitrofe verzi, procesele din lacul Amara tind 

să se stabilizeze, ceea ce are ca rezultat creşterea calităţii apei din lac.  

Astfel de tendinţe de platou sau descrescătoare sunt favorabile creşterii calităţii ecosistemului care include şi 

lacul Amara şi trebuie menţinute prin măsuri cum ar fi: 

instalarea de statii automate pe transectele de monitorizare şi afisarea rezultatelor acestor analize, în timp 

real, în locuri vizibile şi circulate, în diferite locaţii din localitatea Amara şi din staţiunea balneoclimaterică, cu 

respectarea codurilor de culori folosite pentru calitatea apelor (albastru-foarte bună, calitatea I; verde, bună, calitatea a 

II-a; galben, moderată, calitatea a III-a; portocaliu- poluată, calitatea a IV-a; roşu- foarte poluată, calitatea a V-a); 

înfiinţarea unui laborator de calitate a apei în staţiunea Amara, care să monitorizeze apa din lac în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

colaborarea mult mai eficientă a custodelui Ariei Protejate cu ONG-uri care au ca activitate protecţia 

mediului şi cu SOR (Societatea Ornitologică Română); 

întreţinerea continuă şi dezvoltarea zonei verzi; 

continuarea accesării de fonduri europene pentru proiecte care să rezolve şi alte probleme de mediu, 

existente în zonă; 

educarea locuitorilor şi a turiştilor pentru respectarea regulamentului şi a statutului de arie protejată; 

aplicarea şi verificarea aplicării măsurilor restrictive impuse ariilor protejate. 

Toate aceste măsuri propuse pentru stoparea fenomenului de eutrofizare trebuie aplicate în mod continuu şi 

sistematic, iar efectele lor trebuie evaluate periodic şi adaptate la noile condiţii de mediu, la noile constrângeri care 

afectează ecosistemul, cum ar fi: dezvoltarea turismului, regimul hidrologic, etc. Dacă în zona ecosistemului Amara 

măsurile menţionate mai sus vor fi aplicate şi monitorizate constant şi cu regularitate, ecosistemul lentic poate avea 

condiţiile desfăşurării unui proces de autoreglare şi va putea fi observată o îmbunătăţire a calităţii acestuia. 

 

VII. 5. Concluzii 

 

Evoluţia stării trofice a lacului Amara este descrisă de următorii indicatori: regim termic, transparenţă, pH, 

conductivitate, materii în suspensie, bicarbonaţi, alcalinitate, oxigen dizolvat, consum biochimic de oxigen, fosfor 

total, azot mineral total, raportul N/P, biomasa fitoplanctonică, indicele de stare trofică, biocenoză. Acestora li se 
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adaugă încadrarea lacului în clasa globală de calitate. Aceşti indicatori au fost monitorizaţi în perioada 2011-2015 şi 

analizaţi pentru a descrie starea trofică a lacului în urma reînfiinţării zonei verzi limitrofe, principala măsură de 

management care a fost avută în vedere pentru dezvoltarea durabilă a acestui ecosistem. Indicatorul pH a fost 

monitorizat suplimentar, într-un punct de control situat în apropierea malului nordic al lacului, puternic antropizat. Din 

păcate începând cu anul 2016, lacul Amara nu mai este monitorizat decât din punct de vedere bacteriologic, fiind 

considerat lac de agrement şi supravegheat doar de Direcţia de Sănătate Publică, nu şi de Direcţia de Ape Buzău-

Ialomiţa şi de Agenţia de Protecţia Mediului, filiala Ialomiţa.  

În Tabelul VII.6. sunt prezentate sintetic tendinţele manifestate de valorile mediilor anuale ale parametrilor 

monitorizaţi pentru perioadele anterioară şi ulterioară reînfiinţării zonei verzi de protecţie (2006-2010 şi 2011-2015), 

cât şi tendinţa întregii perioade studiate (2006-2015). (Anexa  14) 

 

Tabelul VII.6. Tendinţele parametrilor monitorizaţi pe lacul Amara, 2006-2015 

Nr.  Parametrul / 

Unitate de măsură 

Tendinţa 

perioadei  

2006-2010 

Tendinţa 

perioadei  

2011-2015 

Tendinţa 

perioadei  

2006-2015 

1 pH 

 

   

 

2 

 

Conductivitate 

μS/cm 
   

3 Materii în suspensie 

mg/L 

   

4 Bicarbonaţi 

mg/L 
   

5 Alcalinitate 

mval/L 
   

6 Oxigen dizolvat 

mg O/L 
   

7 CBO5 

mg O/L 
   

8 Azot total  

mg N/L 
   

9 Fosfor total  

mg P/L 

   

10 Raportul N/P 

 

   

11 Biomasa fitoplanctonică 

mg/L 
   

 

 

Analiza acestor parametri relevă următoarele:  

materiile în suspensie, fosforul total, biomasa fitoplanctonică, pH-ul, oxigenul dizolvat prezintă evoluţii care 

arată continuarea procesului de eutrofizare şi după reînfiinţarea zonei verzi, dar cu un ritm mai redus; 

azotul mineral prezintă variaţii care nu pot fi corelate cu ceilalţi indicatori ai eutrofizarii, având o evoluţie 

staţionară; 

clasa globală de calitate a rămas staţionară (IV- stare ecologică slabă) şi starea trofică (eutrofă) au rămas 

constante pentru perioada studiată. 

pentru unii dintre indicatori, consumul biologic de oxigen şi bicarbonaţi, reducerea a fost semnificativă de 

40% în cazul consumului biologic de oxigen şi de 25 % în cazul bicarbonaţilor, şi poate fi corelată cu prezenţa 

perdelei verzi de protecţie.  
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În prezent, perdeaua verde de protecţie ocupă o suprafaţă de 20 ha, fiind alcătuită din puieţi de Acer 

campestre, care în acestă perioadă de cinci ani nu au ajuns încă la maturitate. Este de aşteptat ca zona verde de 

protecţie să continue să producă efecte semnificative asupra tuturor indicatorilor care descriu starea trofică a 

ecosistemului lentic reprezentat de lacul Amara şi de zonele adiacente. În condiţiile actuale, în care zona verde 

limitrofă are o suprafaţă de 20 km, se poate estima prin calcul că este necesară o perioadă de aproximativ 25 de ani 

pentru ca cele mai importante caracteristici ale ecosistemului să se îmbunătăţească semnificativ, iar acesta să poată 

trece la o clasă de calitate superioară. Rezultate similare, dar într-un timp semnificativ mai redus, ar putea fi obţinute 

prin mărirea acestei suprafeţe a zonei verzi. Acest lucru se poate realiza fie prin mărirea lăţimii zonei tampon, de la 10 

m la 15 m, fie prin realizarea de plantări şi în zonele rămase neîmpădurite, din partea nord-estică a lacului. 

În prezent, prognoza evoluţiei stării trofice demonstrează existenţa unei perioade de platou pentru valorile 

principalilor indicatori ai gradului de eutrofizare. În cazul lacurilor puţin adânci, aflate în zone puternic antropizate, 

izolate din punct de vedere hidrologic, se poate recomanda, ca măsură de prevenire, stopare sau de reversare a 

procesului de eutrofizare, protejarea cu zone verzi tampon. Acestea pot fi plantate şi cu alte specii decât Acer sp., care 

să fie adaptate zonelor climatice în care se află corpul lacustru sau care să fie eficiente din punct de vedere economic. 

O altă specie recomandată pentru perdele de protecţie este Salix sp, aceasta fiind potrivită pentru perdele de protecţie 

pe malurile lacurilor şi ale râurilor şi datorită proprietăţii sale de a reţine într-o proporţie ridicată nutrienţii proveniţi 

din activităţile antropice de pe zonele învecinate. De asemenea, salcâmul (Robinia pseudoacacia), poate fi considerat 

pentru completarea zonei verzi tampon, datorită ritmului de creştere şi a rezistenţei la secetă. Oricare dintre speciile 

care pot fi selectate (din considerente economice sau pentru calităţile acestora) necesită o perioadă de timp pentru a 

produce efectele preconizate. În cazul lacului Amara, specia de arţar a fost selectată în urma unui studiu de 

fezabilitate, datorită rezistenţei la secetă şi aspectului estetic, lacul având în partea nordică staţiunea balneoclimaterică 

omonimă.  

Măsurile de management propuse, şi anume: întreţinerea arborilor plantaţi pe malul sudic (toaletarea 

copacilor, înlocuirea celor uscaţi, plantarea de copaci în spaţiile rămase descoperite, urmărirea taierilor ilegale de 

puieţi sau de arbori maturi), continuarea monitorizarii sistematice a apei lacului, reducerea poluării, cosirea stufului, 

racordarea locuinţelor de pe malurile lacului la reţeaua de canalizare, trebuie implementate în continuare, astfel încât 

să aibă loc o reducere a stresului antropic, iar procesele de autoreglare să se poată desfăşura în ecosistem. 

 

VIII. Concluzii  

 

Poluarea apelor cu nutrienţi este principala cauză declanşatoare a fenomenului eutrofizării. Acest fenomen se 

manifestă prin creşterea explozivă a macrofitelor acvatice, cu efecte de colmatare a corpurilor lacustre, ceea ce 

accelerează succesiunea ecologică, fenomenele de anoxie temporară, şi poate duce la dispariţia unor verigi din 

lanţurile trofice, afectând, în final, întreg ecosistemul, prin intoxicarea biotei cu toxine de origine algală.  

Fenomenul eutrofizării apelor a fost, şi este în continuare, dezbătut în multe reuniuni internaţionale, congrese 

și publicații, fără ca subiectul să fie epuizat sau complet explicat şi descris, şi fără să se identifice o cale eficientă de 

stopare sau de reversare a acestui proces. Analiza şi descrierea eutrofizării a cât mai multor corpuri lacustre contribuie 

la caracterizarea ecosistemelor studiate, astfel încât ulterior să poată fi propuse măsuri de management eficiente în 

vederea îmbunătăţirii calităţii acestora.  

Obiectivul principal al tezei de doctorat intitulată ,,Contribuţii la caracterizarea ecosistemelor lentice în 

curs de eutrofizare- lacul Amara” îl reprezintă studiul şi analiza procesului de eutrofizare a ecosistemului lentic 

Amara în scopul propunerii şi aplicării de măsuri de management pentru stoparea şi reversarea procesului de 

degradare a lacului. 

Pentru îndeplinirea obiectivului principal, au fost formulate şi realizate următoarele obiective specifice: 

►prezentarea metodelor experimentale folosite în timpul monitorizării şi a principalilor indicatori de calitate 

monitorizaţi; 

►prezentarea structurii programului de monitoring desfăşurat pe lacul Amara pentru principalii indicatori ai 

gradului de eutrofizare; 
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►monitorizarea lacului Amara în ceea ce priveşte starea trofică şi ecologică a acestuia; 

►descrierea stadiului procesului de eutrofizare în lacul Amara la momentul propunerii temei tezei de 

doctorat, ca stare de referinţă, prin analiza transparenţei, regimului termic, compoziţiei ionice, pH-ului, regimul 

oxigenului, regimul nutrienţilor şi analiza biocenozei; 

►simularea procesului de eutrofizare pornind de la valorile iniţiale ale indicatorilor şi evoluţia acestui proces, 

pe o perioadă de 3 ani; 

►analiza SWOT a ecosistemului lentic Amara; 

► propunerea de măsuri de management pentru dezvoltarea durabilă a lacului Amara; 

► aplicarea principalei măsuri de management propuse- înfiinţarea unei centuri verzi de protecţie care să 

reducă efectele îmbogăţirii apelor cu nutrienţi prin percolările de pe terenurile agricole situate pe malul sudic; 

►monitorizarea impactului înfiinţării zonei verzi limitrofe a lacului Amara prin analiza evoluţiei indicatorilor 

gradului de eutrofizare; 

►realizarea unei prognoze a evoluţiei stării trofice a lacului Amara în anii ulteriori înfiinţării centurii de 

protecţie; 

►propunerea unor măsuri de management necesare continuării eforturilor de redresare a stării trofice a lacului 

Amara; 

►formularea de concluzii şi recomandări în vederea utilizării perdelelor verzi de protecţie în scopul 

dezvoltării durabile a ecosistemelor lentice eutrofizate sau în curs de eutrofizare datorită preponderent poluărilor de 

natură antropică, cu nutrienţi. 

Analiza indicatorilor stării trofice din lacul Amara permit caracterizarea acestui ecosistem lentic aflat în 

proces de eutrofizare, iar rezultatele obţinute au evidenţiat următoarele aspecte: 

▪ Lucrarea de faţă analizează lacul Amara pe o perioadă de zece ani. Valorile principalilor indicatori fizico-

chimici şi biologici din primii cinci ani au fost analizaţi pentru a descrie stadiul procesului de eutrofizare. Analiza a 

fost urmată de propunerea de măsuri de management pentru o dezvoltare durabilă a zonei. Dintre aceste măsuri 

propuse, cea care prevedea reînfiinţarea zonei verzi limitrofe pe malul sudic al lacului a fost implementată. 

 După înfiinţarea zonei verzi limitrofe au fost analizaţi aceiaşi parametri, în următorii cinci ani, pentru a se 

evidenţia efectele aplicării acestei măsuri. 

▪ Lacul Amara este un lac puţin adânc, puternic eutrofizat. Starea trofică a unui lac se stabileşte prin raportarea 

stării actuale la o stare de referinţă, o stare bună sau foarte bună a calităţii apei sau prin raportarea la limitele de 

încadrare stabilite de normativele în vigoare. 

▪ Ordinul de Ministru nr 31/2006 pentru aprobarea Manualului pentru Modernizarea şi Dezvoltarea Sistemului 

de Monitoring Integrat al Apelor din România – SMIAR este actul legislativ care reglementează metodologia de 

monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă. În cazul apariţiei fenomenului de eutrofizare sau în cazul poluărilor 

accidentale, acesta prevede ca frecvenţa monitorizării să fie mărită de la 4/an, în perioada de vegetaţie mai-septembrie, 

la un număr suficient de mare (lunară) atâta timp cât aceste fenomene persistă.  

▪ Există două programe de monitorizare: programe de supraveghere şi programe operaţionale, care au 

frecvenţe diferite de monitorizare, elementele de calitate: cele fizico-chimice (transparenţa, temperatura, pH-ul, 

conductivitatea, reziduul fix, oxigenul, nutrienţii) se monitorizează de patru ori pe an, iar cele biologice: fitoplanctonul 

4/an, microfitobentosul şi zoobentosul 1/an, iar macrofitele o dată la trei ani. 

▪ Lacul a fost monitorizat în colaborare cu Direcţia de Ape Buzău-Ialomiţa (ȋn baza unui protocol de 

colaborare), cu o frecvenţă de monitorizare flunctuantă, în conformitate cu normativele în vigoare, care au prezentat 

modificări legislative. Ultimul act normativ este OM 161/2006, care prevede creşterea frecvenţei de monitorizare în 

cazul apariţiei fenomenelor de eutrofizare sau a poluărilor accidentale. Pentru nutrienţi frecvenţa de monitorizare ar 

trebui să fie de 4 ori pe an, dar în anul 2015, aceştia au fost monitorizaţi doar de două ori pe an. În prezent s-a renunţat 

la programul de monitorizare a nutrienţilor şi la supravegherea ecologică, monitorizâdu-se doar valoarea pH-ului, 

lacul fiind supravegheat de Direcţia de Sănătate Publică, din punct de vedere al coliformilor totali (nr/100ml). 

▪ Metodele de determinare au respectat standardele în vigoare, prevăzute în normative. Au fost stabilit 13 

puncte de prelevare a probelor, la diferite adâncimi, şi, în cadrul programului de cercetare, s-a stabilit un punct de 



Contribuţii la caracterizarea ecosistemelor lentice în curs de eutrofizare-lacul Amara 

 

53 
 

control, în care s-a determinat, pe o perioadă de 5 ani, temperatura apei şi pH-ul, de patru ori pe an. Anul cu cele mai 

multe campanii de prelevare este anul 2006-9, iar cel cu cele mai puţine este anul 2015-2. 

▪ Calitatea apei în lacul Amara a beneficiat de un program de monitorizare care s-a desfăşurat din în anul 2006 

în 13 puncte de prelevare, de patru ori pe an.  

▪ Parametrii analizaţi sunt: regimul termic, transparenţa, pH-ul, conductivitatea, materii în suspensie, 

bicarbonaţi, alcalinitate, oxigenul dizolvat, consumul biologic de oxigen, regimul nutrienţilor, biomasa 

fitoplanctonică şi biocenoza. Toţi aceşti parametri indică persistenţa fenomenului de eutrofizare, iar simularea 

procesului, folosind soft-ul PAMOLARE, confirmă rezultatele obţinute experimental. 

▪ Caracterizarea procesului de eutrofizare s-a făcut prin descrierea evoluţiei următorilor indicatori: regimul 

termic, transparenţa, pH-ul, conductivitatea, materii în suspensie, bicarbonaţi, alcalinitate, oxigenul dizolvat, consumul 

biologic de oxigen, regimul nutrienţilor biomasa fitoplanctonică şi biocenoza, la care s-a adăugat calcularea indicelui 

de stare trofică şi raportul N/P. 

▪ Cantitatea de materii în suspensie aflate în masa apei prezintă o tendinţă crescătoarea, ceea ce semnifică o 

încărcare a apelor cu detritus autoformat sau cu pulberi de origine exogenă, ceea ce conduce la reducerea limitei zonei 

fotice, transparenţa prezentând o tendinţă descendentă. 

▪ Temperatura apei este aproximativ egală cu temperatura aerului pe întreaga perioadă, în lac neexistând 

statificare termică, deoarece lacul Amara este un lac puţin adânc. Adâncimea medie este de 1.5 m, iar cea maximă de 

4.1 m. 

▪ Conductivitatea prezintă o tendinţă crescătoare pentru fiecare an luat în studiu, în perioada de vegetaţie. 

Gradul de mineralizare a scăzut foarte mult din anul 1887, când există primele consemnări ale acestui indicator, fiind 

stabil pe toată perioada studiului, 9 g/L. 

▪ Valoarea pH-ului are tendinţe ascendente, în timpul perioadei de vegetaţie, care se păstrează pentru fiecare 

an dintre cei luaţi în calcul pentru cercetare. 

▪ Cantitatea de oxigen din lacurile puţin adânci depinde de cantitatea şi de distribuţia fitoplanctonului. În 

perioada 2006-2010, acest indicator prezintă o tendinţă descrescătoare a valorilor înregistrate, cu perioade scurte de 

creştere în anii 2008 şi 2009. 

▪ Analiza fosforului arată că, în ultimii doi ani ai perioadei analizate, a avut loc o stabilizare a valorilor, fără 

schimbări bruşte, pozitive sau negative, ceea ce sugerează o tendinţă spre echilibrare a proceselor din lac. 

▪ Azotului mineral total prezintă, pentru perioada studiată, fluctuaţii influenţate de regimul hidrologic al zonei, 

în special de fenomenul de percolare, curbele ascendente corespunzând anilor cu precipitaţii abundente. 

▪ Raportul N/P pentru această perioadă indică prezenţa, în continuare, a fenomenului de eutrofizare, valorile 

acestia fiind < 16. 

▪ Fitoplanctonul şi biomasa fitoplanctonică au tendinţe crescătoare pentru întreaga perioadă studiată, 

comunităţile de specii eudominante fiind în continuă schimbare, în funcţie de oportunităţile de hrănire. 

▪ Starea globală de calitate oscilează, în intervalul acestor ultimi cinci ani, între nivelurile patru şi cinci, care 

corespund stărilor ecologice slabe şi foarte slabe. În lipsa aplicării unor măsuri de management integrat, a unei 

monitorizări constante şi riguroase, în lipsa aplicării restricţiilor prevăzute în Regulamentul Ariei Protejate, atât 

analiza statistică realizată pentru reprezentărilor grafice ale parametrilor analizaţi, cât şi prognoza rezultată în urma 

simulării, indică accelerarea succesiunii ecologice şi transformarea lacului într-o baltă în următoarele două-trei 

decenii. Acest lucru ar duce la părăsirea plajelor, hotelurilor şi a bazelor de tratament, locuitorii din zonă rămânând 

fără principala lor sursă de venit şi de locuri de muncă. 

▪ Pentru simularea procesului de eutrofizare s-a folosit programul PAMOLARE în care au fost introduşi 

parametri măsuraţi în cazul lacului Amara. Valorile parametrilor necesari pentru rularea programului, care nu au fost 

măsurate experimental, au fost fie estimate, fie au fost utilizate valori consacrate din literatura de specialitate.  

▪ Dezvoltarea durabilă a zonei lacului Amara presupune prezervarea condiţiilor de micro- şi macroclimat 

prin propunerea şi implemetarea de practici care să armonizeze aspectele economice, sociale şi ecologice ale zonei. 

Dezvoltarea durabilă a lacului Amara trebuie corelată cu contextul socio-economic al întregii zone. Interesele socio-

economice ale localităţii Amara şi ale staţiunii balneoclimaterice trebuie corelate şi armonizate cu interesele ariei 
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protejate, astfel încât locuitorii să beneficieze în continuare de venituri şi de locuri de muncă, iar păsările acvatice, 

precum şi celelalte vieţuitoare ale ecosistemului să găsească aici habitatele proprii necesare hrănirii şi reproducerii.  

▪ Managementul trebuie îmbunătăţit periodic, iar strategiile şi politicile trebuie, de asemenea, periodic 

schimbate şi adaptate în funcţie de intervenţiile externe de natura antropică, dar şi în funcţie de schimbările mediului 

natural. Acesta este motivul pentru care este necesară realizarea şi unei analize SWOT a ecosistemului. Punctele tari 

sunt reprezentate de biodiversitate şi de formarea nămolului sapropelic, oportunităţile sunt reprezentate de statutul de 

arie protejată şi de refacerea zonei verzi, iar punctele slabe sunt poluarea şi intervenţia umană. Ca ameninţare 

principală se află procesul de eutrofizare în sine, care, fără masuri de stopare şi de reversare va duce la 

distrugerea ecosistemului. 

▪ Măsurile de management propuse se referă, în principal, la respectarea statutului de arie protejată, la 

respectarea prin control şi sancţionare a regulamentului SPA Amara-Fundata. S-a mai propus reducerea impactului 

antropic prin interzicerea ridicării de construcţii pe malul sudic, destinat activităţilor agricole şi întreţinerea puieţilor 

de Acer campestre cu care s-a reînfiinţat zona tampon.  

▪ Elaborarea planului de management integrat al SPA şi propunerea de măsuri pentru dezvoltarea durabilă a 

zonei trebuie să se fundamenteze pe cunoaşterea şi descrierea stării de fapt a ecosistemului printr-o analiză SWOT. 

Măsurile de management propuse trebuie sa fie fiabile şi eficiente atât din punct de vedere economic (al costurilor 

aplicării lor) cât şi din punct de vedere ecologic (să îşi atingă scopul de prezervare), să producă efecte concrete şi 

măsurabile pe termen mediu şi lung, să se încadreze în stategiile de dezvoltare zonale şi naţionale. 

▪ Monitorizarea impactului înfiinţării zonei verzi limitrofe a lacului Amara s-a realizat în perioada 2011-2015, 

analizându-se aceiaşi indicatori ca în perioada anterioară 2006-2010, întregul studiu întinzându-se pe perioada 2006-

2015, timp de 10 ani. Analiza acestor indicatori relevă faptul că, deşi unii dintre ei, prezintă zone de platou (materii în 

suspensie, fosfor total, azot mineral total), alţii au tendinţe crescătoare (biomasa fitoplanctonică), ceea ce semnifică, în 

continuare, persistenţa stării de eutrofizare a apei şi pericolul trecerii la starea hipertrofă. 

▪ Analiza acestor indicatori relevă următoarele: materiile în suspensie, fosforul total, biomasa fitoplanctonică, 

pH-ul, oxigenul dizolvat prezintă evoluţii care arată continuarea procesului de eutrofizare și după reînfiinţarea zonei 

verzi, dar cu un ritm mai redus; azotul mineral prezintă variaţii care nu pot fi corelate cu ceilalți indicatori ai 

eutrofizării, fiind staționar ca și evoluţie; clasa globală de calitate a rămas staționară (IV- stare ecologică slabă) şi 

starea trofică (eutrofă) au rămas constante pentru perioada studiată. 

▪ Valorile pH-ului determinate în punctul de control, dimineaţa şi seara indică o abundenţă, de asemenea, a 

biomasei fitoplanctonice, care produce oxigen prin fotosinteză în timpul zilei, consumând prin respiraţie, în timpul 

nopţii, crescând astfel cantitatea de CO2, apele devenind acide. Această aciditate din timpul nopţii afectează 

comunităţile zooplanctonice, permiţând dezvoltarea speciilor oportuniste. Indicatorul pH a fost monitorizat 

suplimentar, într-un punct de control situat în apropierea malului nordic, puternic antropizat. 

▪ Prognoza evoluţiei stării trofice demonstrează existenţa unei perioade de platou pentru valorile principalilor 

indicatori ai gradului de eutrofizare. 

Succesiunea ecologică se desfăşoară foarte lent la scară geologică şi constă în transformarea ecosistemelor 

lentice în alte tipuri de ecosisteme, fiind un proces normal.  Cuveta începe să se umple cu material erodat 

transportat de precipitaţii, de masele de aer sau cu detritusul produs in situ încă din momentul formării corpului de apă 

lacustru, având rate diferite, în funcţie de mai mulţi factori: tipul de substrat din punct de vedere geomorfologic, 

poziţia geografică, tipurile de folosinţe existente din bazin, lacul transformându-se treptat în baltă, zonă umedă, 

câmpie. Starea trofică a ecosistemului acvatic influenţează, de asemenea, ritmul succesiunii ecologice. Reducerea 

constantă a suprafeţei luciului de apă a lacului Amara indică acutizarea efectelor eutrofizării. Fără măsuri de stagnare 

şi de reversare, succesiunea ecologică accelerată va transforma acest ecosistem lentic în zonă umedă, apoi în câmpie. 
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