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T. IUTROVUCBRE

Narea este considerată ca o importantă rezervă pentru

hrănirea populaţiei globului aflată în continuă creştere. De aici

Xezulti necesitatea de a găsi modalităţi adecvate pentru aprecie-

rea cit mai precisă a potenţialului bioproduetiv de importanţă

economică. Acest potenţial este determinat de realizarea produc-

ţiei + J (productivităţii"1"*') primare marine. Producţia de materie

organică vegetală se exprimă prin cantitatea de carbon fixat foto-

sintetic. Pentru cunoaşterea exactă a cantităţii de materie orga-

nică produsă anual de către producătorii primari (fitoplancton,

macrofitobentos, nticrofitobentos, fanerogame) este necesară esti-

marea activităţii fotosintetice a acestor organisme, deci a canti-

tăţii de carbon fixat autotrof în prezenţa energiei luminoase.

Producţia primară marină este fundamentală în iniţierea

lanţurilor trofice ale ecosistemelor marine. Ea constituie baza ma-

terială şi energetică a tuturor etapelor următoare ale orocesului

bioproduetiv. Aceste etape, respectiv verigile lanţurilor trofice,

sînt însoţite de consumul oxigenului şi de disiparea energiei.

In randamentul bioproduetiv general al mediului marin, producăto-

rul primar esenţial este fitoplanctonul.

*Producţie primară • cantitatea de materie organică produsă foto-
sintetic prin transformarea substanţelor minerale, în unitatea
de suprafaţă (volum) şi de timp, exprimată în mg(g)C m (m )
oră""1 (*i" , an" ) /2/ (raportat la volumul de apă şi timpul
luat în considerare);

**'Productivitate primară • raportul între producţia primară şi un

element al ecosistemului producător: biomasa, energia dispo-

nibilă, ş.a. /3/.
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Din acest motiv, marea majoritate a cercetărilor actua-

le urmăresc estimarea producţiei primare planctonice* Această es-

timare urmăreşte stabilirea efectivului şi/sau sporului In sub»

stanţă organică realizat de populaţiile fltoplanctonice. O parti-

cularitate a relaţiilor productive acvatice constă în faptul că

datorită duratei scurte de viaţă a organismelor fitoplanctonice,

a căderii lor ulterioare spre adtncime şi a consumării Iov de că-

tre organismele sooplanctonice^axe loc o transformare rapidă a

substanţei organice. Ca atarer sînt necesare metode corespunzătoa-

re pentru determinarea reală a cantităţii materiei organice acu-

mulate.

Metodologia de estimare a producţiei primare planctoni-

oa oferă In prezent o gamă relativ bogată de tehnici de lucru

/4,5/. Datorită preciziei diferite a tehnicilor elaborate, apli-

cabilitatea lor eate inegală. Astfel, metodele clasice (numărarea

celulelor fitoplanctonice/ determinarea pigmenţilor asimilatori

etc.) slnt din ce In ce mai puţin utilizate la scară largă dato-

rită volumului mare de lucru necesar şi caracterului indirect al

rezultatelor obţinute, faţă de metoda C aplicată actualmente

In mod preferenţial In majoritatea acvatorillor In interes major.

Măsurarea activităţii 1 4C este relativ simplă, necesi-

tând, evident, respectarea tuturor normelor de lucru şi de radio-

protecţie specifice izotopilor radioactivi.

In comparaţie cu alţi radioizotopi, C oferă cîteva

avantaje esenţiale:

1. calitatea de emiţător beta slab (emisia maximă -
* 0,15 MeV) permite manipularea sa simplă In
protocolul experimental;

2. Incorporarea fotosintetică este practic identică
cu a izotopului neradioactiv corespunzător;



3. timpul de înjumătăţire <tjy2 circa 5600 ani)
permite expunerea probelor unor perioade de
asimilatie semnificative;

4. datorită t./o foarte lung, compuşii marcaţi
14 'cu C pot fi depozitaţi şi măsuraţi ulterior,

fără a fi influenţată considerabil activitatea
lor specifică.

De la data introducerii în biologia marină în 1952 a
14

metodei C de către E. Steemann Nielsen /6/, cu ocazia expedi-

ţiei navei oceanografice "Galathea" în jurul lumii, această me-

todă a devenit o tehnică de lucru curentă de teren. Metoda 1 4C

s-3 dovedit aplicabilă în cercetarea producţiei primare a tutu-

ror mediilor acvatice - marin, salmastru, dulce ** adică nu numai

a mărilor şi oceanelor, ci şi a lagunelor /7,9/, a diferitelor

tipuri de lacuri /9-23/ şi în ape poluate /24,25/. In general,

metoda C este considerată mult mai sensibilă decît celelalte,

fiind de asemenea singura utilizabilă în mod satisfăcător în ape

oligotrofe /26/. Totodată, au fost efectuate şi comparaţii în-

tre diferite metode clasice şi metoda radiocarbonului /27-31/.

In prezent, cercetarea producţiei primare şi a relaţi-

ei dintre baza trofică fitoplanctonică şi unul dintre elementele

finale ale lanţurilor trofice marine, populaţiile piscicole in-

dustriaiizabile, constituie o preocupare însemnată în numeroase

ţări. Utilitatea datelor de producţie primară - ca expresie a

biornasei, respectiv a substratului nutritiv disponibil - rezidă

în corelarea lor cu biomasa şi distribuţia consumatorilor animali

succesivi, în scopul stabilirii bioproductivităţii unui acvatoriu

în ansamblu, cu precădere a producţiei*piscicole. Astfel, apro-

fundarea cunoştinţelor asupra capacităţii productive primare a

diferitelor acvatorli printr-o cercetare tehnologică avantajoa-

să, utillsfnd radtoizotopul C, vizează conroletarea informaţiilor
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de ordin ecologic, precum şi îmbunătăţirea modului de prognoza-

re a pescuitului.

Datorită utilităţii sale, metoda 1 4C a fost introdusă

din 19 77 în cercetările romaneşti asupra producţiei primare planc-

tonice.

Lucrarea de faţă prezintă pe lînqă o sinteză a litera-

turii ştiinţifice şi primele rezultate obţinute cu această metodă

radiobiologică în cercetarea domeniului marin şi limnologlc.

2. UETOVE CLASICE FOLOSITE IM ESTIMAREA

PR0VUCTIE1 PRIMARE PLANCT0N1CE

Primele încercări de estimare a producţiei de materie

organică într-o regiune costieră au fost întreprinse în Canalul

Mînecii de cătrs W.R.G. Atkins (1922, 1923) /32,33/, prin determi-
2

narea pierderii de CO- şi de fosfat pe m de suprafaţă, într-un

interval de timp determinat (sfîrşitul iernii - mijlocul verii).

Metoda a fost îmbunătăţită şi aplicată în Oceanul Atlantic (1935)

/34/, prin determinări de oxigen în stratul de apă sub zona foto-

sintetică, dar datele s-au dovedit ulterior a fi incorecte. Pro-

ducţia totală netă a materiei organice a fost estimată şi în

Marea Sargaselor de către G.A. Riley şi S.Gorgy (1948) /35/.

Prima metodă care a redat în mod direct producţia pri-

mară realizată de fitoplancton a fost introdusă de H.H. Gran.

Probele de apă colectate de la diferite adîncimi, într-un inter-

val de 24 ore, au fost introduse în sticle standardizate şi res-

cufundate la adîncimea originară. Producerea oxigenului, care

reprezintă de fapt capacitatea de fotosinteză în locul de prele-

vare, este determinată prin măsurarea cantităţii de oxigen exis-

tentă la începutul şi sfîrşitul experimentului; prin scufundarea
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simultană a unor sticle opace, se poate determina de asemenea

şi respiraţia /36,37/. Această metodă a fost utilizată şi de că-

tre S.M.Marshall şi A.P. Orr (1930) /38/ pentru măsurarea pro-

ducţiei planctonice In fiordurile scoţiene, iar E. Steemann

Nielsen (1932, 1937, 1951) /39-41/ a aplicat-o în apele daneze.

3. PRINCIPIUL MET0PEI M C PE ESTIMARE

A PRODUCŢIEI PRIMARE PLAMCTONICE

Estimarea producţiei primare, inclusiv a celei plancto-

nice, presupune determinarea intensităţii fotosintezei.

Fotoslnteza - principala modalitate nutritivă autot-r-.f ă

a regnului vegetal - constă In transformarea substanţelor minerale

în compuşi organici prin utilizarea energiei solare. Datorită

acestui proces, în prezenţa luminii, are loc asimilarea substanţe-

lor lipsite sau sărace In energie (CO., H-0, săruri minerale) şi

biosinteza materiei organice bogată In energie, precum şi degaja-

rea 0~ în mediul ambiant. Exprimarea procesului fotosintetic, sub

forma ecuaţiei clasice, se prezintă ca inversarea descompunerii

pe cale respiratorie a glucozei, cu-eliberarea unei energii de

118 kcal/mol:

C6H12°6 + 6 °2

sau

C02 + H20 — (CH2O) + O 2 (2)

şi denotă natura redox a procesului global în cursul cărui; C02

este redus şi apa oxidată. Poate fi reamintit faptul că extinde-

rea acestui concept şi asupra interceptării fotosintezei bacte-

riene, unde lipseşte emiterea 02, a permis generalizarea ecuaţii-

lor anterioare (1 şi 2) în expresia:
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C0 2 + 2 AH2 ^ (CH2O) + H 20 + 2A (3)

în care AH2 reprezintă reducătorul posibil sub forma H 20, H2S,

N a2 S2°3 S a u a u n u * c o m P u s organic al carbonului.

Astfel, activitatea fotosintetică (asimilatoare) a or~

ganismelor vegetale permite realizarea producţiei primare. Rezultă

că producţia primară reprezintă însăşi transformarea substanţei

minerale în materie organică, cu cheltuiala unei anumite cantităţi

de energie. Producătorii primari - care contribuie cu pondere di-

ferită la realizarea producţiei primare - aparţin tuturor catego-

riilor florei acvatice: fitoplancton, macrofitobentos, microfito-

bentos, fanerogame /5/. Produsul primar este valoarea instantanee

a conţinutului materialului vegetal viu în mediul acvatic şi se

exprimă în carbon organic prezent în unitatea de suprafaţă sau
-2 -3

volum (mg C m sau mg C m ). /2/

Ecuaţia chimică a fotosintezei demonstrează că intensi-

tatea fotosintezei poate fi măsurată prin C0 2 asimilat, prin ma-

teria organic* sintetizată sau prin O 7 decrajat. Ca atare, estima-

14sau indirecte. /42/ Dintre toate acestea, metoda C a cunoscut

rea producţiei primare se realizează prin diferite metode directe

sau indirecte. /42/ Dintre to-

cea mai largă aplicabilitate.
14Principiul metodei se bazează pe încorporarea C - ca

element trasor - în substanţa organică a celulei fitoplanctoni-

ce. Incorporarea se realizează cu ajutorul unei cantităţi deter-
14minate de C0 2, care se degajă din-substanţa asimilabilă, hidro-

14

solubilă (de obicei bicarbonat de sodiu marcat, NaH CO^), intro-

dusă în proba de apă a cărui conţinut total de C0_ trebuie cunos-
14 12cut (raportul C/ C). Asimilaţia totală a carbonului, deci bio-

masa fitoplanctonică totală, poate fi calculată pe baza următoa-

relor consideraţii /4 3/: a) asimilaţia întregii cantităţi de
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14 12
CC2( c°2 + COj) de către fitoplancton are loc pe cale fotosin-

14tetică; b) C0 2 este asimilat fotosintetic cu aproape aceeaşi vi-

teiă de reacţie ca şi 1 2CO 2; c) nu trebuie să se piardă
 1 4CO 2 prin

respiraţia care decurge simultan; d) nu trebuie să intervină pier-

deri de materie organică prin excreţie.

In realitate nici una dintre aceste condiţii nu este res-

pectată In totalitate. Se ştie că fixarea la Întuneric a C0 2 de

către fitoplancton reprezintă Intre 1-3% din fixarea fotosintetică

şi este neglijabilă. Numai în ape impurificate, cu activitate bac-

teriană intensă, rata fixării la întuneric a C0 2 creşte considera-
3.4foii. S-a stabilit, de asemenea,că CO» este asimilat cu circa 5%

12mai încet decît CO., j ar tot CO, eliminat prin respiraţie provine

din fotosinteză. In consecinţă, cu metoda C se estimează rata

productivă netă, pierderea respiratorie fiind inclusă In valoarea

finală a determinării producţiei primare /43/.

4. METODICA VE LUCRU

Probele de apă se colectează din reţeaua de profile, sta-

ţii şi orizonturi oceanoqrafice standard (O,lO,25,5O,75,lOO,15Ov

200 m), In flacoane transparente şi opace, de circa 250 ce. Soluţia

activă de NaH COj, livrată comercial, cu o activitate de 5,10,15

sau 25 JUCi per probă, se inoculează imediat după colectarea probez

lor de apă, cu ajutorul unei seringi hipodermice.

probele astfel inoculate, care au fost colectate de la di-

ferite adîncimi, pot fi:

- rescufundate la adîncimea originară;
- expuse la lumina solară;
- expuse la lumina solară cu filtre optice
corespunzătoare care să simuleze adîncimea
de la care au fost prelevate.



Numărul profilelor, staţiilor şi orizonturile de colec-

tare variază In funcţie de cantitatea de soluţie activă disponi-

bilă. De remarcat că,înainte de folosirea metodei radiobiologice

se recomandă a se folosi In prealabil şi unele metode clasice de

determinare In vederea aprecierii oportunităţii folosirii C.

De la fiecare orizont este necesară colectarea a cel puţin unei

probe (de obicei se recomandă 3 sau 5) pentru includerea In fla-

conul transparent şi a unei probe pentru flaconul opac (care ser-

veşte pentru măsurarea respiraţiei).

Asimilaţia totală a carbonului, în intervalul de ilumi-

nare a probelor, indică dozajul CO, total. Acesta poate fi deter-

minat prin diferite metode relativ simple.

Dimpotrivă, determinările cantitative de 4C asimilat
14

şi fixat de fitoplancton sînt mai pretenţioase. Activitatea C

este obţinută prin măsurarea radiaţiei sale beta fixată de către

fitoplanctonul din probă, reţinut pe un filtru de membrană, de

ex. de tip Millipore (pentru simplificare va fi numită In conti-

nuare "activitatea filtrului"), cu ajutorul unui contor Geiger-

-MulIer cu fereastră foarte subţire (2-3 yug/cm ) sau nrin tehni-

ca scintilatorilor lichizi. Randamentele de numărare la contorii

Geiger-Miiller sînt foarte slabe (circa 10-25%), iar procesul

exact de lucru şi critica metodei sînt detaliate de diferiţi au-

tori /44-47/.

Apariţia spectrometrelor cu scintllatori lichizi a

consacrat folosirea şi recomandarea internaţională a metodei C

prin procedeul cu scintilatori lichizi /7/; această tehnică de

măsură este perfect adaptată măsurării substanţelor radioactive

aflate în fază lichidă omogenă (de ex. nentru unele nrobe biolo-

gice).

Metodele de lucru experimentale folosite în măsurători-

le cu scintilatori lichizi au fost îmbunătăţite în mod continuu
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de diverşi autori, situaţie care a condus la o diversificare a re-

ţetelor folosite şi uneori la îngreunarea comparării datelor obţi-

nute. Din această cauză s-a încercat standardizarea tehnicilor de

lucru în cadrul UNESCO sau de către diferiţi autori, pentru a se

evita erori nesemnificative, dar care cumulate duc la erori de o

mărime considerabilă.

4.1. Tlacoane.lt tJian&patiznte. &-L opace.

Volumul probelor de apă colectate nu influenţează măsură-

torile de producţie primară, dar se recomandă pentru ape eutrofe

volume mici şi pentru ape oligotrofe volume mai mari /24/.

14
4.2. Vn.e.panafLza Aolutliloi lad-ioact-ive. de C

Soluţia de lucru, sau soluţia radioactivă, se foloseşte

în ultima etapă, cea a inoculării şi determinării producţiei prima-

re planctonice cu ajutorul C. Incepînd din 1977, compuşi marcaţi

cu C pentru cercetarea producţiei primare planctonice se livrea-

ză curent şi în România, de către Institutul de fizică şi ingine-

rie nucleară din Măgurele-Bucureşti»

Forma curentă în care carbonul radioactiv este folosit

în aceste cercetări este scLutia diluată de NaH COj. O astfel de

soluţie poate fi preparată fie prin diluarea unei soluţii comer-

ciale de concentraţie specifică ridicată (1-5 mCi, O,5-2 ml) sau

14 14din carbonat de bariu - C (Ba C03) solid. In acest ultim caz,

carbonatul de bariu radioactiv trebuie transformat în carbonat de

sodiu (Na CO.,) într-o instalaţie de vid, de diferite tipuri /48/,
14 14

Ba CO- se tratează cu un acid mineral şi CO- care se degajă

absorbit într-o soluţie de hidroxid de sodiu, obtinîndu-se

astfel l*
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Această soluţie radioactivă este realizată în fiole ste-

rile. Se folosesc reactivi de înaltă puritate, apă distilată fiar-

tă pentru îndepărtarea C0 2, vase şi instalaţii de lucru curăţate

In mod special pentru a evita otrăvirea probelor. pH-ul soluţiei

active trebuie ajustat Intre 9-10 pentru a micşora pierderile

de C din timpul lucrului; această valoare nu afectează presiunea

parţială a C02 sau activitatea fotosintetică algală. Se recomandă

• /49/ ca la prepararea soluţiilor active de NaH CO, furnizate co-

mercial /50/t acestea să fie filtrate pe un filtru de membrană,

înainte de a fi introduse In fiole, pentru a evita includerea acci-

dentală a particulelor străine care pot provoca determinarea fal-

să a activităţii probelor.

Agenţia internaţională pentru determinarea activităţii
1 4C din Danemarca livrează fiole standard de 4 şi 10 flCi, efectu-

înd la cererea beneficiarului şi măsurători de activitate specifi-

că la intervale de timp nai mari /4/.

4.3. Ka.tUoattlv4.ta.te.ci iolutllloK de. tacfia ma.Kc.atz cu C

In determinarea fiecărei probe experimentale, activita-

tea necesară per mililitru a soluţiei de lucru, respectiv activi-

tatea totală necesară a fi dizolvată, depinde de mai mulţi para-

netri, printre care volumul flacoanelor transparente şi opace

utilizate, durata expunerii, potenţialul fotosintetic al masei de

apă etc.

In general s-a adoptat utilizarea unei cantităţi stan-

dard de 1 ml soluţie radioactivă cu NaH CO- per flacon de soluţie

de lucru, faţă de fracţiunile de ml (de ex. O,2 ml) per flacon.

In acest ultim caz, activitatea specifică a soluţiei de lucru tre-

buie să fie In mod corespunzător mai mare şi inocularea acesteia

In flaconul experimental trebuie efectuată cu o seringă calibrată.
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Soluţiile radioizotopice au de obicei o activitate cu-

prinsă între 1-25 JUCL; acestea se adaugă la Începutul perioadei de

asinii laţie eşantioanelor de apă colectate din reţeaua de profile*

staţii şi orizonturi standard.

Soluţiile radioactive de lucru pot fi pregătite şi păs-

trate cel mai bine în fiole de sticlă Pyrex, dar se recomandă să

fie împărţite în porţiuni de 1,2,5,IO sau 2O ml în concordanţă eu

necesităţile experimentelor viitoare. In cazul unei păstrări nai

îndelungate, fiolele d& sticlă bine închise trebuie să fie autocla-

vate pentru a împiedica dezvoltarea bacteriilor.

4.4, Modul de expatt£&£ a pn.obe.lon

Expunerea la lumină a flacoanelor cu aoă inoculate cu

NaH C0_ se poate realiza în trei moduri, fiecare cu anumite avanta-

je şi dezavantaje:

a) tehnica in situ se foloseşte îndeosebi la bordul nave-

lor de cercetări oceanografice sau de pescuit Industrial; ea im-

plică următoarele operaţii:

- prelevarea probelor de apă de la diferite

orizonturi metrice sau fotometrice;

- inocularea compusului marcat cu C în

flacoanele experimentale la bordul navei;

- imersarea flacoanelor experimentale la
orizonturile metrice de origine.

Aceste expuneri, in situ, sînt cele mai realiste, permi-

ţînd desfăşurarea procesului asimilator la parametri ambientali

reali ("in situ veritas"). Unii autori consideră această sietodă

drept "metodă de referinţă" /46/ şi atribuie expresiei "in situ"

tehnici prin care inocularea însăşi se efectuează in situ cu aju-

torul unui dispozitiv automat adecvat /51-53/.
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Tehnica In situ , deşi optimă, este neeconomicâ, deci

dificil de aplicat la bord datorită necesităţii prelungirii timpului

de staţionare a navei în staţie.

b) tehnica in situ "simulat" implică introducerea fla-

coanelor cu apa inoculate cu HaH CO, într-un bazin cu apă expus

luminii solare şi prevăzut cu un sistem de răcire (circuit con-

tinuu de apă); bazinul poate fi instalat pe puntea unei nave sau

pe uscat /45/.

Eşantioanele provenind de la orizontul superficial (O m)

slnt menţinute la iluminarea integrală (1OO%), Iar condiţiile de

iluminare a probelor de la următoarele orizonturi sînt simulate

prin aplicarea unor ecrane (de ex. tifon, filtre). Se impune măsu-

rarea 'luminozităţii existente în bazin, calculîndu-^e în mod cores-

punzător rata productivă reală /54/. Deşi simularea condiţiilor na-

turale este pînă în prezent imperfectă, testele statistice indică

echivalenţa rezultatelor obţinute cu tehnica in situ "real" şi

in situ "simulat" /55/.

c) tehnica "incubatorului" se realizează prin introducs-

rea flacoanelor cu apă inoculate cu NaH CO, într-un dispozitiv

umplut cu apă,care se agită permanent şi este expus unei intensi-

tăţi luminoase constante generate de o sursă artificială. Această

tehnică nu permite determinarea ratei productive reale, ci rata re-

lativă sau potenţială în funcţie de intensitatea luminoasă utilizată.

Folosirea unui incubator cu iluminare artificială constan-

tă în paralel cu măsurători in situ /56,57/ a permis obţinerea

unor'indicaţii preţioase de ordin ecofiziologic, de ex. rolul limi-

tant al energiei luminoase /58/.
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4.5. Vuiata de expcmefte

Timpul de expunere nu trebuie să depăşească 10 ore, du-

rata preferabilă fiind estimată la 2-6 ore /59/. Dar durata cea

mai uzuală este de 6 ore (1/2 zi solară), de la răsărit ptnă la

punctul de culminaţie, sau de la acesta pînă la asfinţit. Se pre-

vin astfel efectele negative secundare ale metodei sticluţelor

(lipsa turbulenţei, dezvoltarea bacteriană, ş .a .} .

4.6. TixaKza. pn.obe.toii

Fixarea probelor cu formol după încheierea perioadei de

expunere nu se mai recomandă /49,60,61/.

4.7. TlltKCLKza pn.obe.loh

După încheierea expunerii la sursa luminoasă, probele de

apă din flacoane trebuie filtrate rapid (în cel mult IO min.) la o

lumină atenuată. Tipul filtrului întrebuinţat este deosebit de im-

portant; el afectează nu numai retenţia celulelor fitoplanctonice

şi eficacitatea filtrării, dar poate reţinte şi o fracţiune din

bicarbonatul marcat /62-6S/. Presiunea de filtrare are importanţă

(circa 0,2-0,3 atm.) pentru evitarea pierderii radioactivităţii

din probă /59/.

După filtrarea probei, filtrul poate fi spălat /66/ cu

cantităţi mici de lichid: apă distilată, apă de mare, acid diluat

/61/, deşi în general această operaţie nu este larg uzitată. Nu se

mai recomandă în acest scop soluţii diluate de HC1 /49,59/, iar

tratarea filtrelor cu vapori de HC1 concentrat nu este indispen-

sabilă /€1,67/.

In loc de filtrarea uzuală pe membrană, s-a încercat şi

tratamentul post-incubator al probelor, prin utilizarea acidifie-

ri i şi barbotării /68,69/« S-a constatat că doar o fracţiune infimă
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de substanţă marcată cu care 8-a lucrat, a rămas In apă, eroarea

intervenită fiind considerată nesemnificativă.

Dat fiind timpul de Injumătăţire de peste 5600 ani, la

măsurătorile de radioactivitate nu trebuie făcute corecţii de scă-

dere în timp a activităţii 1 4C, exi3tlnd posibilitatea păstrării

filtrelor în atmosferă uscată lipsită de CO2 (de ex. în exicator),

timp de mai multe luni, ca în cazul lucrului pe mare /IO/. Totuşi,

In cursul păstrării filtrelor s-au evidenţiat pierderi de radioac-

tivitate ,care ajung pînă la 50% şi care intervin îndeosebi în pri-

mele 24 ore după experimentare /71/. Aceste erori pot fi micşorate

prin păstrarea filtrelor radioactive direct în amestecul de scinti-

latori lichizi.

4.8. ttaAatuxAta. Kadio activităţii pnobcloA

Determinările cu ajutorul tehnicii scintilatorilor lichizi

reprezintă cea mai sensibilă şi versatilă tehnică de măsurare a ra-

dioactivităţii. Această metodă se aplică radionuclizilor care emit

radiaţii alfa, beta» gama şi de captură electronică. Lichidul scin-

tilator joasă rolul de transformare a energiei, convertind energia

de dezintegrare nucleară în lumină. Lumina aste captată de fototu-

buri multiplicatoare (sau fotomultiplicatoare) care generează im-

pulsuri electrice, discriminate şi analizate cu ajutorul circuitelor

electronice /72/. Acestea sînt apoi înregistrate si afişate ea nu-

măr de impulsuri sau viteză de numărare. Spre deosebire de alte me-

tode de detectare a radiaţiilor beta nucleare, de ex. contorii

Geiger-Miiller, proporţionali, sau detectorii semiconductor!, numă-

rarea cu ajutorul scintilatorilor lichizi prezintă avantaje deose-

bite, printre care şi dimensiunea variabilă a volumului pe care o

poate' avea proba. In plus, diferite probe sau specimene biologice

marcate radioactiv care trebuie măsurate pot fi încorporate In



lichidul scintilator /73/, care prin definiţie este compus din-

tr-un solvent şi una, două sau trei substanţe organice aromatice

dizolvate /74,74 a/. Substanţa dizolvată care are nivelul de fluo-

rescentă cu cea mai înaltă energie se numeşte solvent primar, cele-

lalte două le vom denumi substanţă scintilatoare primară şi sub-

stanţa secundară /74 a - 75/. Aceste substanţe sînt de asemenea cu-

noscute ca "scintilatori" sau "luminofori". Termenii de "cocteil de

scintilaţie" şi "lichid scintilant" sînt folosiţi adesea pentru a

desemna o soluţie lichidă scintilatoare. Funcţia lichidului scinti-

lator, după cum am amintit, reprezintă conversia energiei cinetice

a unei particule nucleare care traversează mediul, în fotoni, cu o

eficienţă maximă. Componenta "amestecurilor" lichidelor scintila-

toare variază de la 10~ M pentru solventul primar pînă la 10~ M

pentru substanţa scintilatoare secundară.

Trecerea particulelor nucleare prin lichidul scintilator

creează schimbări fotofizice şi fotochimice; se pot distinge patru

etape /76/:

a) absorbţia energiei de către solvent;

b) formarea stării excitate a solventului;

c) transferul de energie de la solvent la

substanţa scintiiatoare primară?

d) emisia de fluorescentă a substanţei scintilatoare

primare.

Nu face obiectul acestei lucrări discutarea procesului fi-

zic al transferului de energie între moleculele solventului sau de

la solvent la moleculele substanţei scintilatoare primare, fenomene

discutate în detaliu în literatură /77/.

st)'Am adoptat terminologia romanească de "substanţă scintilatoare

primară şi secundară" pentru echivalentul englezesc "solute",

după Stanef /74 a/.
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4.8.1. B{lclznta. de Aalntllatle.

Termenul "eficienţa de scintilaţie" se referă la funcţia

sistemului de scintilaţie de a converti energia radiaţiei inciden-

te în fotoni. Ea variază în funcţie de componenta substanţelor

scintilatoare primare, secundare,ca şi a condiţiilor impuse în

timpul lucrului (de ex. Duritatea solvenţilor).

Solvenţii cu grad de puritate special pentru scintilaţie

joacă un rol important în determinarea eficientei scintilatorului.

Un solvent eficient trebuie să posede proprietăţi moleculare care

să uşureze atît conversia energiei, cît şi transmisia acesteia.

Cei mai buni solvenţi /78/ pentru lichidele de scintila-

ţie s-au dovedit a fi substanţele cu caracter aromatic; în ordi-

nea creşterii eficienţei, acestea sînt: benzen <toluen< xilen <

p-xilen< mesitilen. Eficienţa ridicată este atribuită prezenţei

electronilor 31 aromatici, uşor excitabili şi foarte mobili în ca-

drul' moleculei. Se folosesc şi alţi solvenţi, de exemplu benzo-

nitril, naftalen, dar cu o eficienţă mai scăzută. Se utilizează

şi solvenţi alifatici, ciclohexan, p-dioxan etc, care au, de ase-

menea, o eficienţă mai scăzută. Astfel, eficienţa p-dioJtanului

/79/ este 70* din cea a toluenului, dar este folosit mai ales ca

solvent datorită mlscibilităţii sale cu apa, ceea ce permite spe-

cimenelor biologice apoase să se încorporeze în sistemul de scin-

tilaţie.

In alegerea unui solvent de scintilaţie adecvat, trebuie

avute în vedere o serie de caracteristici principale. Astfel, este

esenţială transparenţa optică la fotonii emişi de solvent. Solven-

tul trebuie să aibă o toxicitate minimă şi să posede o solubili-

tate adecvată pentru substanţa scintilatoare primară şi specimenul

biologic încorporat, astfel îneît să poată fi preparată o probă

omogenă şi eficientă. Adesea, natura nepolară a solventului de
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scintilaţie creează dificultăţi în înconoorarea materialelor bio-

logice în lichidul scintllator, folcs±v\du-se pentru omogenizarea

probelor diferiţi aditivi preparaţi gpecisl în acest scop.

4.8.1. Sub6tant& AaA.nti.ta.toOLKZ

Substanţele scintilatoare primar» sînt da obioei polia-

rlli fluorescenţi folosiţi £n soluţie, î.n salide- sau In materiala

plastice pentru detectarea radiaţiei ictnisanfce.

Derivaţi ai oxazolului <2f5~difaniloxazol sau PPO Ia '

denumire comercială) /8O-82/, oxadiasoli {?BDr BF.B), fenileni/

ştiril-benzeni, benaoxazoli ş.a. au proprietăţi scintilatoare

şi sînt scintilatori potenţiali.

Un scintilator eficient trebuie aă aibă o eficienţă

pronunţată a emisiei fluorescenta, o solubilitate corespunzătoare

şi o sensibilitate redusă la agenţii eventuali care ar putea

provoca stingerea fluorescentei /83/.

4.8.3. Substanţe. &e.intila.toan.z

[dcplaiatoKÂ. ax Ixinqmli. dz undă.)

Aceste substanţe se adaugă în lichidele scintilatoare

care conţin deja substanţele scintilatoare primare. Funcţia lor

princinală este de a deplasa soectul de emisie al sistemului la

lungimi de undă mai mari pentru a corespunde răspunsului spectral

al fotojnultiplicatorului. Ele au aceleaşi caracteristici ca şi

substanţele scintilatoare primare, dar cu un maxim de fluores-

centă în regiunea 415-43O nm /84/.

Concentraţia normală a unui deplasator al lungimii de
-4

un<3« în lichidul scintiîator este de 10 M.

Cele mai folosite substanţe sînt: l,4-bis-2-(5-fanil-

oxazol£l)-benzen (POPOP), 2-(l--afti3 >-5-feniloxazol («-NP0),

3,5-di-(4-bifenilil)-oxazol (BBO) ş.a. (v. anexa).
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4.8.4. Aditivi

Aditivii sînt un grup de substanţe organice care se adau-

gă în lichidul scintilator pentru: 1. îmbunătăţirea eficientei

acestuia; 2. creşterea puterii de solubilizare a specimenului bio-

logic aflat în probă şi 3. stabilizarea sa ca o suspensie. Meta-

nolul, etanolul, etilenglicolul, etoxietanolul etc sînt folosiţi

pentru a modifica natura nepolară a lichidului scintilator.

Hiamina IO X este binecunoscută pentru capacitatea sa

de a "solubiliza" aminoacizi şi proteine, permitînd dizolvarea lor

în amestecuri de scintilatori lichizi care au ca solvent toluenul.

Se mai utilizează şi alte baze organice complexe, cunoscute sub

denumirile comerciale de Blosolv 1,3 (Beckman), NCS, PCS (Nuclear

Chicago), Soluen 100 (Packard). Acestea conţin şi detergenţi»

convertind sistemul de numărare într-un sistem coloidal heterogen

cu probleme de corecţie a extincţiei.

Alţi aditivi întrebuinţaţi curent sînt Triton N-101

(iso-octii şi nonil-fenoxi-polietoxietanol) sau Cab-0-Sil care

îmbunătăţeşte eficienţa de numărare prin stabilizarea suspensii-

lor din probele de lichide scintilatoare. Mai recent, o răşină

poliolefinică, comercializată sub numele de Poly-Gel-B, a fost re-

comandată în concentraţie de 10% pentru gelificarea soluţiilor

bazate pe toluen /85/.

Creşterea numărului de aditivi care se pot procura din

comerţ pune probleme serioase cercetătorului,care are de ales din

bogatul sortiment oferit cel mai bun produs pentru o aplicaţie

particulară. Dar compararea aditivilor comerciali /86/, verifi-

cată şi de noi în laborator, demonstrează existenţa unor avanta-

je nesemnificative. Filtrele de membrană cu materialul algal de-

pus sînt de obicei solubilizate în diverşi reactivi şi măsurate

ulterior.
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Printre reactivii testaţi se numără /87/: (1) soluen-

-1OO (2 ml), (2) hidroxid de hiamină 10-X (2 ml), (3) NCS (1 ml),

(4) 2-metoxietanol: butil-PBD 0,5% 1:2 v/v în toluen, (5) 1,4 -

- âioxan-naftalenă (100 g naftalenă dizolvată într-un 1 butil-PBD

0,5% în 1,4-dioxan); probele solubilizate (1), (2) şi (3) au

fost diluate la 10 ml cu o soluţie de butil-PBD 0,5% fie în toluen

AR (filtre uscate), fie în etanol: toluen 1:3 v/v (filtre umede)

şi măsurate /87/.

4.8.5, Compoziţia LLchidclox. &cintilatoa*e

In mod curent se folosesc trei clase de lichide scintila-

toare pentru determinarea activităţii probelor biologice introduse

în acestea, şi anume pe bază de: I. toluen sau xilen; II. dioxan;

III. emulsie sau coloid scintilator.

Prepararea acestor lichide prezintă o deosebită importan-

tă pentru succesul măsurătorilor de radioactivitate, ea constituind

în sine o tehnică analitică care trebuie abordată şi stăpînită co-

respunzător preciziei cu care se doreşte efectuarea determinărilor.

Fiecare utilizator este sfătuit să inoveze în această direcţie pentru

a găsi condiţiile optime în prepararea probelor sale.

In acest sens există o literatură vastă pe care analis-

tul trebuie să o cunoască.

Apariţia spectrometrelor cu scintilatori lichizi a permis

14simplificarea şi automatizarea măsurătorilor de Cu cu eficacităţi
14de măsurare între 90-100%. Măsurarea activităţii C prin procedeul

cu scintilatori lichizi este perfect adaptată măsurării substan-

ţelor radioactive aflate în fază lichidă omogenă. Tehnicile experi-

mentale folosite în măsurătorile cu scintilatori lichizi au fost

perfecţionate în mod continuu, ajungîndu-se la o diversificare a

reţetelor utilizate.
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Valorile radioactivităţii algelor planctonice umede mă-

surate cu ajutorul scintilatorilor lichizi au fost în general su-

perioare celor ale radioactivităţii algelor uscate măsurate cu de-

tectorul Geiger-Miiller /88,89/, datorită eficacităţii de numărare

ridicate proprii primului procedeu.

A fost realizată o gamă largă de scintilatori lichizi,

specifici măsurătorilor de soluţii apoase conţinînd diverse speci-

mene biologice.

Scintilatorii pe bază de toluen au fost diluaţi cu sol-

venţi mai polari, ca metanolul, etanolul, 1,4-dioxanul şi 2~eto--

xietanolui pentru mărirea miscibilităţii cu apa sau cu soluţii

apoase. Un amestec de scintilaţie foarte întrebuinţat pentru măsu-

rarea probelor apoase este soluţia Bray /90/, compusă din 1,4-dio-

xan cu adaos de naftalen (60 g), PPO (4 g), POPOP (0,2 g), metanol

{20 ml) şi etilen-glicol (20 ml) într-un volum final de 1:1 /19,2O/,

Diferite amestecuri au fost elaborate şi pentru măsura-

rea probelor apoase conţinînd C la temperatura camerei, între

0-5°C şi la -15°C /91/. Un asemenea amestec, de exemplu, este cel

pe bază de 2-feniletilamina /92/. Adăugarea sa la seintilatorul

lichid conţinînd Triton X-100,în scopul măsurării soluţiilor

apoase emulsionate, a dat rezultate satisfăcătoare cînd a fost
14folosit pentru încorporarea soluţiilor apoase a compuşilor C -

puternic polari din soluţii omogene /93-9S/.

Alte amestecuri frecvent folosite sînt /72/:

- toluen sau xilen conţinînd 4-6 g/l PPO, cu adaos

posib.il de 0,1-0,25 g/l POPOP sau 0,1-0,5 g/l dlmetil-POPOP, după

necesitate;

- toluen sau xilen conţinînd 10-20 g/l butil-PBD, sau

pînă la 10 g/l PBD;



- 1,4 - dioxan conţinînd 50-150 g/l naftalenă (cu rol

de solvent secundar) şi 6-8 g/l PPO, cu adaos posibil de O,l-O,25

g/l POPOP sau 0,1-0,5 g/l dimetil-POPOP, după necesitate;

- 1,4 - dioxan conţinînd 5O-150 g/1 naftalenă ş i

1O-2O g/1 butil-PBD sau DÎnă la 10 g/1 PBD.

Măsurarea activităţii filtrelor cu reziduul fitoplancto-

nic radioactiv poate fi efectuată - fără sau prin solubilizarea

lor - şi In diferite soluţii de scintilatori lichizi pe bază de

1,4-dioxan plus 100 g naftalenă cu 7 g PPO, 0,3u POPOP şi 400 g

Cab-O-Sil (gel tixotrop) /96,97/; 1 ml etanol absolut + 10 ml so-

luţie pe bază de toluen cu 5 g/l PPO şi 3OO mg/l POPOP /4 7/; pe

bază de toluen AR cu 10 ml butil-PBD 0,5% /98/; pe bază de 2-eto-

xietanol-toluen /99/; pe bază de xilen (Aquasol) /10<V etc. La

utilizarea directă a Aquasolului pentru măsurarea NaH CO, în so-

luţii apoase s-au înregistrat pierderi ale activităţii C, care

pot fi evitate prin adăugarea fenetilaminei şi formarea carbamaţi-
14lor stabili în Aquasol, în vederea unei retenţii conrolete a C

în amestecul de scintilatori lichizi /1O1/.

Materialele biologice sînt în general probele cele mai

dificile de prelucrat pentru măsurarea în soluţie a radioactivită-

ţ i i pe care o conţin.

4 . 9 . Ve.tznmi.na.Kza. conczntx.ati.t*- C0„ In apa

Dozarea conţinutului total al C anorganic (C02, HCO3 ,,

2— 14

CO, ) este indispensabilă aplicării metodei C. Acest conţinut

poate fi determinat direct (cunoscînd temperatura, pH-ul, alcali-

nitatea). El poate fi de asemenea calculat sau poate fi considerat

arbitrar (de ex. valoarea medie pentru apa oceanică este considera-

tă 25 mg C m"3) /A/.



4.10. CoKicţU

In determinările experimentale de producţie primară

sînt importante şi corecţiile care se impun la stabilirea valo-

rii pentru fixarea la întuneric (circa 1-3%). Aceste corecţii se

realizează, după cum s-a amintit, cu ajutorul flacoanelor opace.

In care, prin analogie cu metoda sticluţelor (de O»), valorile

obţinute sînt atribuite respiraţiei şi permit distincţia între

producţia brută şi netă (prin scădere). Recent, pe baza preciză-

rii modalităţilor şi semnificaţiei fixării 1 4C la întuneric,

/1O2-104/, se recomandă ca valorile din flacoanele opace să nu

fie nici scăzute din cele ale asimilaţiei fotosintetice, nici

calculate procentual faţă de acestea din urmă, ci exprimate

aparte, în valori absolute, alături de valoarea obţinută în pa-

ralel în flaconul (flacoanele} transparent /58/.

14Un aspect critic al C este posibilitatea pierderii

parţiale a carbonului asimilat. Această pierdere se ooate datora

excreţiei naturale a fitoplanctonului în cursul fotosintezei sau

tehnicii de filtrare /1O5-1O7/. De asemenea, datorită parcursu-

lui mic al particulelor beta în mediul solid, absorbţia, lor

în filtru (autoabsorbţia) şi în pereţii fiolei de numărare este

mare /24, 65, 108-112/.

Erorile datorate autoabscrbţiei materialului radioac-

tiv de pe filtre - posibilă de ex. în cazul adăugirii la rezidiul

fltoplanctonic a unui conţinut bogat de suspensii minerale, în

unele ape costiere, precum cele româneşti - sînt eliminate prin

utilizarea procedeului cu scintilatori lichizi.

Subestimarea producţiei primare prin folosirea metodei
14 '

C poate interveni - în cazul secretarii de jnucus de către alge-

le care formează colonii - dacă se ia în considerare numai

fracţiunea ©articulată, nu cea dizolvată a carbonului /li3/.
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14In cursul aplicării metodei C au fost semnalate şi

alte surse posibile de erori /52, 214-117/, precum şi anumite wo-

dalităţi de îndepărtare şi corecţie /66, 108, 118-120/.

Recent s-a întreprins o analiză teoretică şi experimen-

odei

primare /121/.

14tală a metodei C şi a utilizării sale în studiul producţiei

4.11 . Calcule.

Calculul rezultatelor experimentale obţinute cu metoda

C se face cu ajutorul a diferite formule /6, 48, 52, 122, 123/.

Fiind o metodă cantitativă, valorile exprimă cantitatea de carbon

asimilat, în mg (g),pe unitatea de suprafaţă (volum) în unitatea

de timp (oră, zi,sau de preferinţă an). Aceste valori permit es-

timarea nivelului productiv primar al acvatoriului investigat şi

prin coroborare cu alte date, contribuie la caracterizarea poten-

ţialului bioproductiv în ansamblu.

5. ÎNCERCĂRI VE STAWPARPIZARE A METOPEI J 4C

De la data introducerii metodei 1 4C (1952) /6/ au fost

elaborate în mod continuu perfecţionări ale procedeelor utiliza-

bile /2, 26, 44, 48, 52, 59, 102, 104, 110, 124-131/.

Datorită numărului mare de procedee proprii metodei

C, datele obţinute nu mai sînt pe deplin comparabile şi lipseş-

te o uniformizare sub aspect tehnic /26, 49, 59, 61, 122, 131-133/.

Totuşi, ca urmare a recomandării exprese a utilizării metodei C,

s-a încercat şi standardizarea sa pe cît posibil /49, 117, 122,

i34-14©/.
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Etapele metodologice au fost sistematizate în ordinea

efectuării lor de către Agenţia internaţională pentru determi-
14nări de C (Danemarca), după cum urmează:

A.l - Flacoane: material (sticlă, Pyrex etc) şi
volum;

A.2 - Flacoane: numărul flacoanelor transparente şi

opace la fiecare adlncime;

A.O - Flacoane: remarci eventuale;

B.l - Fiole: locul fabricaţiei (Copenhaga sau altul);

B.2 - Fiole: activitate (în ftCl) introdusa în fiecare

flacon;

C.l - Mod de expunere: in situ, in situ "simulat",
incubator;

C.2 - Mod de expunere (în afară de in situ): contro-
lul temperaturii;

C.3 - Mod de expunere (în cazul iluminării artificia-

le): calitatea şi energia luminii furnizate;

C.4 - Mod de expunere (in situ "simulat"): natura fil-

trelor utilizate (neutre, colorate etc);

C O - Mod de expunere: remarci eventuale;

D.l - Profunzimi (metrice sau fotometrice);

E.I - Orar: debutul expunerii, durata;

F.l - Fixarea probelor (cu formol, fără);

G.l - Filtrare: tipul filtrului (marca, model);

G.2 - Filtrare: dispozitivul de filtrare;

G.3 - Filtrare: spălarea şi tratarea filtrului (apă
distilată, apă de mare, apă acidulată, vapori
HC1 concentrat);

G.O - Filtrare: remarci eventuale;

H.l - Timpul de conservare a filtrelor înaintea

măsurătorii;



1.1 - Măsurarea radioactivităţii fiolelor:

Copenhaga sau local;

1.2 - Măsurarea radioactivităţii fiolelor:
principiul (autoabsorbţie, scintilaţie etc);

J.l - Măsurarea radioactivităţii filtrelor:

Copenhaga sau local;

J.2 - Măsurarea radioactivităţii filtrelor:

tipul aparatului;

K.l - Concentraţia C0 2 In apa de mare: mod de

evaluare (măsurătoare, calcul, valoare

arbitrară);

L.l - Corecţii: pentru respiraţie;

L.2 - Corecţii: pentru fixarea la întuneric;

L.3 - Corecţii: pentru discriminarea izotopică;

L.O - Corecţii: alte corecţii eventuale;

M.l - Calcul (producţia pe m ): mod de calcul;

M.2 - Calcul (producţia pe zi): mod de calcul;

N. - Alte puncte metodologice.

Astfel, pe parcursul utilizării şi perfecţionării meto-

14

del C a fost elaborată terminologia adecvată, tehnicile experimen-

tale optime şi sursele de erori posibile.

Principalele recomandări vizează /49/: prepararea solu-

ţiilor radioactive, determinarea radioactivităţii soluţiilor, r*o-

dalităţile de incubare, modalităţile de filtrare, măsurarea ra-

dioactivităţii filtrelor.
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6. REZULT AU EXPERIMENTALE PROPRII

6.1. Rezultate p*e.Lutlna*.i obţinute. In 1977
14In 1977 a fost introdusă metoda C pentru estimarea

productivităţii primare planctonice marine în condiţiile hidro-

biologiea particulare ale litoralului românesc.

Probele de fitoplancton au fost prelevate din sectorul

Constanţa-Agigea, pe un profil perpendicular ne ţărm de 1 Mm,

din trei staţii, cu următoarele orizonturi: staţia 1(O m), sta-

ţia 2 (O, 5ra), staţia 3 (O, 5, 10 m).

S-a aplicat metoda C, conform variantei In situ

"simulat". S-a utilizat NaH 1 4CO 3 preparat la I.F.I.N.; fiecare

probă a fost testată cu activităţi de 5, 10 şi 25 yuCi, In vederea

alegerii activităţii optime necesare pentru inoculare. Experimen-

tele de asimilaţie fotosintetică au fost efectuate p.m., cuprin-

zlnd perioada dintre punctul de culminaţie şi apusul soarelui.

Măsurarea activităţii filtrelor de membrană cu rezidiul

fltoplanctonic radioactiv s-a realizat prin procedeul cu scinti-

latori lichizi, eliminîndu-se erorile datorate autoabsorbţiei

radiaţiilor din materialul radioactiv de pe filtru. S-nu testat

mai multe reţete de scintilatori lichizi, Xn vederea măsurării

radioactivităţii filtrelor cu un amestec optim. Probele au fost

măsurate cu un amestec scintilator compus din 2 ml dioxan {pentru

solubilizarea filtrului) şi 8 ml lichid scintilator conţinînd

O,5 g POPOP, S g p-terfenil, 1000 ml toluen purificat şi uscat pe

sodiu; alte două reţete compuse din 2 ml dioxan, 8 ml instage1

*'lnstagel-Packard (S.U.A), lichid scintilator universal, paten-
tat» gata preparat, cocteil folosit special pentru probe apoase.



respectiv 2 ml dioxan, 8 ml instagel, 0,1 ml hidrat de hiaminâ,

nu. au ameliorat eficacitatea lichidului seintilator, eficacita-

tea de numărare crescînd la început şi scăzînd apoi brusc In

timp.

Măsurătorile au fost efectuate la un spectrometru de

scintilaţie manual Nuclear Enterprises tip LSC-1 şi apoi compa-

rativ la un spectrometru de scintilaţie automat Packard Tri-Carb

model 3385. Fiecare probă a fost măsurată de trei ori, cu durata

de măsurare de 1 min. la spectrometrul automat şi de 4-5 min.

la cel manual; toate rezultatele au fost reproductible. Eficaci-

tatea de măsurare a etalonului de C a fost 97%» iar a probe-

lor măsurate în aceleaşi condiţii, 77%; rezultatelor li s-au

aplicat corecţiile corespunzătoare de fond şi stingere, fiind

exprimate în unităţi de activitate

Calculul valorilor productivităţii primare In sectorul

e b

/123/:

14ales, pe baza măsurătorilor de C, s-a efectuat după formula

Cc ' r

C f « - S - (A)

unde: C f = valoarea asimilaţiei fotosintetice a probei tn
cursul perioadei de expunere (mgC/1);

C e * conţinutul total al C anorganic în apă (CO2,
HCO3", CO 3

2~) (mgC/1);

r = radioactivitatea C asimilat de fitoplancton
(radioactivitatea filtrului);

R * radioactivitatea soluţiei C inoculată;

pentru C a fost utilizată în mod arbitrar valoarea medie proprie

conţinutului total al C din apa oceanică (25 mgC/1); rata producti-

vităţii primare diurne a fost calculată prin înmulţirea rezulta-

telor cu 2? valorile obţinute în flacoanele opace nu au fost
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scăzute din cele ale asimilaţiei fotosintetice.

Rezultatele preliminare de productivitate primară planc-
14tonică obţinute prin metoda C în sectorul Constanţa-Agigea în

sezonul de vară (iulie) denotă valori cuprinse în orizontul de su-

prafaţă între 297-825 mg C m~ zi şi în orizonturile 5-10 m în-

tre 238-243 mg C m~3 zi"1.

Î46.1. bi.tindi.Kza aplicatul mctodzi C In 197S
14Ca urinare a introducerii metodei C în cercetările

planctonologice româneşti în 1977, studiul productivităţii primare

planctonice marine a fost continuat în sectorul Constanţa-Agigea

în perioada iunie-decembrie 1978.

Probele de fitoplancton au fost colectate pe profilul

est-Constanţa, din 5 staţ i i , de la orizontul O m.

S-a utilizat metoda C, prin procedeul cu scintilatori

l ichizi, conform aceleiaşi variante in situ "sinmlat". Flacoanele

transparente ş i opace de 250 ml, conţinînd fitoplancton, au fost

inoculate cu cîte 1 ml soluţie de NaH CO3 ş i introduse într-un

bazin cu apă expus iluminării naturale integrale. Pentru fiecare

probă s-au utilizat 25/4C1 NaH14CO3.

Filtrele cu reziduul algal radioactiv au fost păstrate

în fiole de tip Packard, iar activitatea lor măsurată cu următoa-

rea reţetă: 3 ml dioxan (pentru solubilizarea filtrului) şi 5 ml

Unlsolve**.

Măsurătorile au fost efectuate la spectrometrul Packard

Tricarb model 3385. Fiecare probă a fost măsurată de 3 ori. Re-

zultatelor obţinute l i s-au aplicat corecţiile de fond şi stin-

gere.

t)Unisolve-Koch Light Lag.Ltd.(Anglia), lichid scintilator uni-

versal, patentat, gata preparat, cocteil folosit special

pentru probe apoase.



- 29 -

Valorile productivităţii primare planctonice au fost

calculate după formula (A) /123/. valoarea conţinutului apei ma-

rine In C anorganic total a fost determinată prin analiza alca-

linităţii carbonice totale.

In perioada menţionată nivelul productivităţii prima-

re planctonice a cuprins valori între 4,68-1162,80 mg C m~ zi ,

respectiv între 62,44-739,34 mg C m^zi" 1 (iunie), 71,28-1162,80

mg C m^zi" 1 (iulie), 44,80-357,00 mg C m^zi"*1 (august),

38,48-152,44 mg C m^zi""1 (octombrie), 17,17-358,11 mg C ro^zi"1

(noiembrie) şi 4,68-66,92 mg C m zi (decembrie). Din totalita-

tea rezultatelor reiese că valoarea cea mai mare a productivităţii

primare s-a înregistrat în cursul lunii iulie (1162,80 mg C m"

zi" 1).
Tot în 1978 a fost iniţiată cercetarea productivităţii

14primare planctonice lacustre cu metoda C, prin procedeul cu

scintilatori lichizi, ca noutate în preocupările limnologice

româneşti.

Probele de fitoplancton au fost prelevate din lacurile

Sinoe, Siutghiol (Mamaia) şi Bicaz, în perioada iunie-septembrie,

după cum urinează:

- lacul Sinoe: 3 staţii, O m (durata de expunere

6, respectiv 24 ore);

- lacul Siutghiol:. 9 variante experimentale (adaos
de diferite săruri minerale) + 1 martor, 1 m

(24 ore);

- lacul Bicaz: 9 variante experimentale (idem) +
1 martor, 2,5 m (24 ore);

• 9 variante experimentale (idem) +
1 martor, O, 2,5 şi 5 m (24 ore).

S-a aplicat metoda 1 4C conform variantei in situ "simulat

(Sinoe) şi In situ (Siutghiol, Mamaia, Bicaz). S-a utilizat NaH1 C0 3

"
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preparat la I.F.I.N. Fiecare probă a fost inoculată cu 1 ml solu-

ţie NaH 1 4CO 3 (25/±Ci).

Filtrele cu rezidiul algal au fost măsurate fată de

fondul determinat în prealabil,, după următoarea reţetă: 3 ml

dioxan şi 5 ml Unisolve.

Măsurătorile au fost efectuate In condiţiile şi cu co-

recţiile menţionate anterior.

Pentru calculul valorilor productivităţii primare planc-

tonice lacustre în condiţii naturale sau experimentale (de urmări-

re a efectelor anumitor compuşi chimici) s-a utilizat formula (A)

A23/.
Rezultatele asupra productivităţii primare planctonice

lacustre sînt în curs de prelucrare.

7. CONCLUZII

1. S-a introdus metoda C pentru estimarea producţiei

primare planctonice marine în condiţiile ecologice particulare ale

litoralului romanesc.

2. S-a introdus metoda C pentru estimarea producţiei

primare planctonice lacustre în cercetările limnologice româneşti.
14

3. S-a utilizat NaH C0 3 de provenienţă indigenă

(I.F.I.N. Măgurele-Bucureşti).

4. S-a stabilit activitatea de 25yuci (« 925 kBg) nece-

sară inoculării probelor de fitoplancton centru studiul producţiei

primare.

5. S-au ales dintre reţetele de scintilatori lichizi

testate, lichidele scintilatoare compuse din dioxan + POPOP +

p-terfenil, respectiv dioxan + Unisolve.

6. Datele preliminare de productivitate nrimară plar.cto-

nică obţinute prin metoda C atestă caracterul eutrof al ape3 or
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l i torale romaneşti.

7. Utilitatea rezultatelor mai precise asupra producti-
14v i t a t i i primare olanctonice prin metoda C rezidă în cunoaşterea

ei trofice a acvatoriilor de interes piscicol, coroborarea

acestor date în scopul prognozării ş i valorificării mai sigure

a resurselor piscicole industrializabile, folosirea acestor date

în contextul cercetărilor privind stabilirea şi/sau combaterea

eutrofizării mediului lacustru.
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A N E X A
t

Cîteva abrevieri comerciale ale unor scintilatori

lichizi folosiţi în mod curent:

PPO 2,5-âifenil-oxazol

POPOP l,4-fois-2-<5-fenllox»zolil-benzen)

PBV 2 - f e n i l - 5 - ( 4 - b i f e n i l i l ) - . l , 3 , 1-oxadiazol

butlt-PBV 2-(4-t-butilfenil)-5-(4-bifenilil)-lr3,4-oxadiazol

VU-POPOP l,4-his-2-(4-metil-5-feniloxazolil)-benzen

PBO 2-(4-bifenilil)-5-feniloxazol

TP p-terfenil

BBOT 2,5-bis-2- (5-t-butyl-J>enzoxazolyl)-tiofen




