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DEOSEBIRI FAȚĂ DE ALTE MĂRI 

 

 

• este aproape total lipsită de insule și de maree 

• variațiile apelor ating doar câțiva centimetri 

• lipsesc aproape complet curenții verticali 

  

 



 

CARACTERISTICI 

BIOTOPUL 

 • temperatura apei  

 la mal → vara atinge 25 - 270 C, iarna poate scădea sub 00 C 

 la fundul mării → sunt 90 C 

• oxigenarea apei 

 scade odată cu adâncimea 

 la adâncimi mari de 150 - 200 m oxigenul lipsește, dar este prezent hidrogenul 

sulfurat (gaz toxic) 

• salinitatea apei 

 în stratul superficial de apă este mai redusă (apă salmastră) → datorită precipitațiilor 

și apei fluviilor care se varsă în mare 

• mișcarea apei 

 este realizată de valuri și de curenții orizontali 

 curenții verticali sunt aproape inexistenți 

 



 
BIOCENOZA 

 

• Producătorii 

în apele de la suprafață → alge microscopice 

(fitoplancton) + alge macroscopice (roșii, 

brune, verzi) - produc substanțe organice prin 

fotosinteză 

sub 200 m → bacterii - produc substanțe 

organice prin chemosinteză 

 



PRODUCĂTORII 



 

• Consumatorii 

zooplancton → protozoare, viermi, crustacee 
microscopice, larve ale unor nevertebrate purtate de 
apă 

animale nevertebrate → meduze, viermi, moluște, 
crustacee 

animale vertebrate → pești (scrumbii albastre, 
stavrizi, hamsii, guvizi, sardele, sturioni), păsări 
(pescăruși, cormorani), mamifere (delfini - 3 specii) 

• Descompunătorii 

bacterii 

  

 



ANIMALE NEVERTEBRATE 



ANIMALE VERTEBRATE 



RELAȚII ÎNTRE VIEȚUITOARE 

• meduza de curent rece → capturează cu ajutorul celulelor urzicătoare de pe tentacule 
animale mici cu care se hrănește 

• crabul de piatră → rezistă mai multe ore pe uscat și se hrănește cu detritus, 
nevertebrate mici și plante 

• midiile, scoicile → trăiesc fixate pe pietre și filtrează apa reținând hrana (contribuie 
la curățarea apei) 

• câinele-de-mare → este un rechin care se hrănește cu pești, crabi, creveți, melci 

• scrumbia albastră → trăiește în bancuri în apropierea țărmurilor și se hrănește cu 
plancton, crustacee mici, moluște și cu puietul altor specii de pești 

• morunul → este cel mai mare dintre sturioni și se hrănește cu pești, dar poate prinde 
și păsări acvatice 

• pescărușii, cormoranii, chira de mare → se hrănesc cu peștii și nevertebratele din 
zona de  țărm sau din larg 

• pescărușul cu picioare galbene → cuibărește pe plaje, pe stânci sau pe acoperișuri, 
este un bun înotător, uneori se hrănește cu ouăle sau puii altor specii de păsări, 
resturi menajere și șobolani 

• delfinii comuni → pescuiesc în grup hamsii, guvizi, șprot 

  
 



IMPORTANȚA MĂRII NEGRE 

• algele → prin fotosinteză mențin compoziția 

normală a atmosferei 

• scoicile, algele → curăță apa mării de diferiți 

poluanți 

• midiile, stridiile, melcul Rapana → sunt comestibile 

• scrumbia albastră, sardina, stavridul, hamsia, 

guvidul, șprotul, câinele-de-mare, sturionii → sunt 

specii cu importanță economică 

 



IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA MĂRII 

NEGRE 

• poluarea chimică a apei → duce la: 

eutrofizarea apei 

înmulțirea exagerată a algelor (înflorirea apelor) 

scăderea concentrației de oxigen din apă 

moartea unor organisme (în special a celor care trăiesc 
pe fundul mării) 

• supraexploatarea speciilor 

a dus la diminuarea unor populații de pești 

• introducerea accidentală de specii noi - ex: melcul 
Rapana, scoica albă Mya 

a modificat rețeaua trofică a ecosistemului prin 
dispariția unor specii autohtone 
 


