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Introducere
Componenţa chimică şi calitatea apei ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
este determinată de un complex de factori naturali şi antropici, care inuenţează
cu intensitate diferită. Printre factorii naturali menţionăm structura şi componenţa
rocilor, solurilor, relieful bazinului hidrograc, structura şi abundenţa comunităţilor
de hidrobionţi care, până în prezent, sunt insucient studiate. Un impact semnicativ
asupra stării ecosistemelor acvatice din bazinul hidrograc al . Nistru l-au avut seceta
din anul 2007, temperaturile caniculare şi inundaţiile din anii 2009-2010.
Starea şi diversitatea hidrobiocenozelor ecosistemelor acvatice sunt în dependenţă
directă de cantitatea şi calitatea poluanţilor acestora. Reacţia ecosistemelor acvatice la
poluanţi şi creşterea cantităţii de nutrienţi se manifestă prin modicarea structurii şi
productivităţii biocenozelor. Astfel, în sectoarele mai poluate predomină speciile polişi mezosaprobe şi creşte abundenţa algelor cianote.
Algele sunt unele dintre cele organisme care reacţionează la prezenţa unei game
largi de substanţe chimice, inclusiv anorganice şi organice, erbicide, detergenţi, produse
petroliere ş.a [1, 3]. Au un ciclu de dezvoltare scurt şi colonizează repede noile habitate,
astfel încât modicările la nivel de comunităţi prezintă răspunsuri rapide la schimbările
mediului şi multe specii prezintă cerinţe şi toleranţe ecologice bine denite. Astfel, unul
din indicatorii efectului toxic al poluanţilor este pieirea celulelor algale, modicarea
vitezei de creştere, modicarea proceselor fotosintezei şi a altor procese metabolice.
Unele substanţe poluante, care sunt toxice pentru animalele acvatice, nu sunt toxice
pentru alge, mai mult ca atât – în prezenţa unora are loc intensicarea activităţii vitale
a algelor [4]. Apele poluate vor avea tendinţa de a suporta creşterea abundenţei acelor
specii al căror optim corespunde cu concentraţia poluantului.
Clasicarea ecosistemelor acvatice în diferite categorii de trocitate se efectuează
în baza valorilor parametrilor cantitativi şi funcţionali ai comunităţilor de hidrobionţi,
al căror specic este determinat de indicii reprezentativi ai acestora. Din multitudinea
de parametri sunt evidenţiaţi cei prioritari, care permit identicarea modicărilor care
se produc sub inuenţa factorilor antropici [2].
Materiale şi metode
Eşantioanele toplanctonice au fost colectate sezonier în perioada anilor 1989-2009
în cadrul cercetărilor Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului
de Zoologie al AŞM. Colectarea şi prelucrarea probelor de toplancton a fost efectuată
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conform metodelor unicate de colectare şi prelucrare a probelor hidrobiologice de
teren şi experimentale [7].
Pentru estimarea dinamicii trocităţii ecosistemelor investigate conform criteriilor
clasicării şi categoriilor trocităţii ecosistemelor acvatice continentale [5] au
fost utilizate valorile sezoniere şi multianuale ale biomasei şi producţiei primare a
toplanctonului [6].
Evaluarea calităţii apei lacurilor de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan în perioada
anilor 1989-2009, a fost efectuată în baza determinării indicilor cantitativi şi saprobici ai
comunităţilor de alge planctonice. Au fost calculate valorile indicelui saprobic şi pentru
perioadele anterioare de cercetare a acestor ecosisteme, ceea ce a permis stabilirea
evoluţiei calităţii apei lor într-o perioadă destul de vastă de timp (1951-2009).
Rezultate şi discuţii
În lacul de acumulare Dubăsari biomasa toplanctonului a variat în limitele
0,76-27,78 g/m3 în perioada vernală, între 1,13-24,21 g/m3 în perioda estivală şi de la
0,13 până la 12,41 g/m3 în perioada autumnală (Figura 1.). Conform valorilor biomasei
toplanctonului în perioada de vară şi toamnă ecosistemul lacului de acumulare
Dubăsari se referă la categoria de trocitate „eutrof”.

Fig. 1. Dinamica sezonieră (p – primăvara, v – vara, t – toamna) a biomasei (g/m3)
lacului de acumulare Dubăsari în perioada anilor 1990-2009.

Valorile caracteristice pentru perioada de primăvară sunt mai ridicate, majoritatea
lor încadrându-se în limitele categoriei de trocitate care caracterizează ecosistemul
lacului ca „politrof”. A fost stabilită tendinţa de micşorare a biomasei toplanctonului
din primăvară spre toamnă, însă în aspect multianual nu au fost determinate tendinţe de
majorare sau diminuare a parametrilor cantitativi ai toplanctonului, valorile acestora
variind în limite mari sub inuenţa condiţiilor concrete în diferite anotimpuri şi ani de
cercetare.
Maximele de dezvoltare a toplanctonului în cele 3 sectoare ale lacului au fost
înregistrate în aceiaşi ani (1995, 1998, 2002, 2007, 2009), însă valori mai ridicate au
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fost atestate în sectorul superior al lacului, iar cele mai scăzute în sectorul medial.
În lacul de acumulare Dubăsari din numărul total de 226 de specii de toplancton
identicate 106 sunt indicatoare ale calităţii apei, cu predominarea speciilor βmezosaprobe, α-mezosaprobe şi ο-β-mezosaprobe.
Fitoplanctonul lacului Dubăsari conţine mai multe elemente cu preferinţe pentru
mediile cu încărcătură organică ridicată (Aphanizomenon os-aquae (L.)Ralfs f. osaquae, Merismopedia tenuissima Lemm., Synechocystis aquatilis Sanv., Nitzschia
acicularis W. Sm. var. acicularis, Diatoma vulgare Bory var. vulgare, Navicula exigua
(Greg.) O. Mul. var. exigua, Cyclotella Kuetzingiana Thw., Cyclotella ocellata Pant.,
Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. var. lanceolata , Stephanodiscus Hantzschii Grun.,
Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Trachelomonas volvocinopsis Swir. var.
volvocinopsis, Carteria globosa Korsch.), de unde şi caracterul β-ά-mezosaprob indicat
de acestea.
Calitatea apei în sectorul superior al lacului de acumulare Dubăsari este inuenţată
de cantitatea şi de natura substanţelor minerale şi organice aduse în lac de uviul Nistru.
În acest sector valorile indicelui saprobic au variat în decursul perioadei de vegetaţie
în limitele 1,88-2,43 şi corespund zonei β- mezosaprobe, apa lacului în acest sector
ind de clasa 3a „satisfăcător curată” – 3b „slab poluată”. Calitatea apei era mai bună
în perioada de vară, valorile indicelui saprobic ind mai înalte în perioada vernală şi
autumnală. Au fost atestate valori mai scăzute ale indicelui saprobic în perioada anilor
1990-2002 şi mai înalte începând cu anul 2003 până în 2009, ceea ce denotă înrăutăţirea
calităţii apei în acest sector al lacului în ultimii ani (Figura 2.).

Fig. 2. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în lacul de acumulare
Dubăsari în perioada anilor 1990-2009.

În sectorul medial al lacului viteza apei scade, au loc procese de sedimentare a
substanţelor în suspensie şi descompunerea lor intensă sub inuenţa microorganismelor.
Substanţele nutritive repuse în circuit servesc ca bază pentru dezvoltarea mai intensă
în acest sector a macrotelor şi a algelor planctonice. În acest sector al lacului valorile
indicelui saprobic au variat de-a lungul perioadei de vegetaţie în limitele 1,78-2,53,
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valorile maxime înregistrate în diferite anotimpuri depăşind cu mult valorile înregistrate
în sectorul superior (Figura 2.). În acest sector calitatea apei s-a înrăutăţit în perioada
anilor 2000-2007, ind atribuită clasei 3b „slab poluată”. În anii 2008-2009 valorile
indicelui saprobic s-au micşorat, atribuind apa lacului clasei 3a „satisfăcător curată”.
Sectorul inferior al lacului Dubăsari s-a dovedit a  cel mai curat în comparaţie
cu celelalte sectoare investigate. În corespundere cu valorile indicelui saprobic, care
au variat în limitele 1,85-2,5 în perioada de primăvară, 1,9-2,14 în perioada estivală şi
1,76-2,44 în perioada autumnală, calitatea apei a fost de clasa 3a „satisfăcător curată”,
periodic 3b „ slab poluată”. Situaţia este rească ţinând cont de adâncimea mai mare
a acestui sector, transparenţa mai înaltă, utilizarea substanţelor nutritive în cadrul
proceselor producţionale a toplanctonului într-un strat eufotic cu adâncime mare şi
descopunerea substanţelor organice în procesele destrucţionale care se produc până la
cca 7 m. În lacul de acumulare Dubăsari indicele autoepurării A/R a variat în limitele
0,02-3,7 şi valoarea medie 0,71±0,17 în perioada de primăvară, de la 0,08 până la 1,37
cu valoarea medie 0,34±0,06 în perioada estivală şi între 0,01-1,33 şi valoarea medie
0,52±0,12 în perioada de toamnă. Aceasta denotă că în lac valorile medii ale indicelui
autoepurării sunt în majoritatea cazurilor mai mici decât 1, iar procesele destrucţionale
prevalează asupra proceselor producţiei, astfel încât în lac are loc mineralizarea
substanţelor organice, care foarte des pătrund din exterior.
Lacul de acumulare Cuciurgan afectat de o poluare termică pronunţată, provenită
de la Centrala Termoelectică, suportă o încărcătură organică majorată, în special în
perioadele dezvoltării abundente a macrotelor şi “înoririi” apei provocate de algele
planctonice. În perioada de primăvară biomasa toplanctonului a variat în limitele
0,47-15,68 g/m3. Valori mai ridicate ale biomasei au fost atestate în anii 1990 şi 2009
în sectorul superior al lacului (Figura 3.). Doar în perioada anilor 1997-2000 biomasa
toplanctonului de primăvară era mai scăzută şi caracteriza lacul de acumulare
Cuciurgan ca ecosistem mezotrof, iar pentru ceilalţi ani sunt caracteristice valori mai
ridicate, care il atribuie ecosistemelor eutrofe.

Fig. 3. Dinamica biomasei toplanctonului (g/m3) lacului de acumulare Cuciurgan
în perioada anilor 1990-2009 ( valoarea biomasei pentru vara anului 1991x10).
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Vara valorile parametrilor cantitativi ai toplanctonului erau mult mai înalte (0,8798,95 g/m3), menţinându-se la nivel înalt şi în perioada autumnală (0,66-40,96 g/m3).
Uneori în timpul “înoririi” apei în sectoarele superior (1991) şi inferior (1994), valorile
biomasei depăşeau limitele categoriei de trocitate “ecosistem politrof”, atribuind lacul
categoriei “ecosistem hipertrof”.
În lacul de acumulare Cuciurgan din numărul total de 371 de specii de alge
identicate 134 sunt indicatori ai calităţii apei. Majoritatea speciilor (68) sunt specii
β-mezosaprobe, 19 specii sunt α-mezosaprobe, 11 specii sunt o-β mezosaprobe,
celelalte categorii de saprobitate înregistrând mai puţine specii.
Comunităţile toplanctonice din lacul de acumulare Cuciurgan primăvara
conţin mai multe elemente cu preferinţe pentru mediile cu încărcătură organică
moderată (Cyclotella comta (Ehr.) Kutz. var. comta, Cyclotella meneghiniana Kutz
var. meneghiniana, Diatoma vulgare Bory var. vulgare, Diatoma elongatum var.
actinastroides (Krieg.) Pr. Laver, Pandorina morum (Mull.) Bory, Melosira granulata
(Ehr.) Ralfs var. granulata), vara şi toamna (Carteria pallida Korsch., Gymnodinium
aeruginosum Stein et. Debl., Pandorina morum (Mull.)Bory, Trachelomonas hispida
(Perty) Stein. var. hispida, Glenodinium gymnodinium Penard., Melosira granulata
(Ehr.) Ralfs var. granulata, Stephanodiscus Hantzschii Grun., Aphanizomenon osaquae (L.) Ralfs f. os-aquae).
În dinamica sezonieră a valorilor indicelui saprobic n-au fost evidenţiate variaţii în
limite mari în diferite sectoare ale lacului. Evoluţia calităţii apei în aspect multianual şi
sezonier în sectoarele lacului ind asemănătoare, valorile indicelui saprobic au variat
în limitele 1,12-2,52 în perioada de primăvară, 1,72-2,49 în perioada estivală şi 1,692,33 în perioada autumnală. Valorile indicelui saprobic în majoritatea cazurilor se
încadrau în limitele clasei 3a „satisfăcător curată”, iar în cazurile majorărilor periodice
ale acestora ele nu depăşeau limitele zonei β-mezosaprobe (Figura 4.).

Fig. 4.Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în lacul de acumulare
Cuciurgan în perioada anilor 1990-2009.
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Lacul de acumulare Cuciurgan este dens populat cu macrote, iar macrotele
constituie unii dintre principalii factori care participă la procesul de epurare. Ele au
capacitatea de a acumula mari cantităţi de metale şi alte substanţe poluante. Este
important să menţionăm că în lacul de acumulare Cuciurgan peste 80% din substanţele
în suspensie, care pătrund cu apa braţului de râu Turunciuc, se adsorb în desişurile
din sectorul inferior al bazinului, iar desişurile de trestie din zona deversării apelor
reziduale adsorb peste 60% din substanţele în suspensie.
În lacul de acumulare Cuciurgan indicele autoepurării A/R a variat în limitele
0,15-6,63 şi valoarea medie 1,53±0,27 în perioada de primăvară, de la 0,42 până la
3,25 şi valoarea medie 1,35±0,13 în perioada estivală şi între 0,018-4,41 şi valoarea
medie 1,51±0,20 în perioada de toamnă. Aceasta denotă că în lac valorile indicelui
autoepurării sunt în majoritatea cazurilor mai mari decât 1, iar procesele producţiei
primare prevalează asupra proceselor destrucţiei, astfel încât în lac are loc elaborarea
substanţelor în cantităţi mai mari în comparaţie cu celelalte ecosisteme, iar organismele
heterotrofe nu reuşesc să utilizeze producţia primară elaborată de autotro. Excesul de
substanţe organice se acumulează în ecosistemul lacului şi contribuie la colmatarea
acestuia. La acest proces contribuie semnicativ dezvoltarea intensă a algelor cianote
şi dinote, care periodic provoacă „înorirea apei”, fenomen caracteristic pentru
ecosistemele înalt eutrozate.
Concluzii
— A fost stabilit că asupra ecosistemelor lacustre din bazinul . Nistru inuenţează
un complex de factori antropici de diferită natură (transformarea tehnogenă, poluarea
termică, deversarea apelor reziduale industriale şi menajere ş.a.).
— Edicarea şi funcţionarea cascadei de lacuri pe uviul Nistru (lacul Dubăsari în
a. 1964 şi lacul Dnestrovsk în a. 1981), în complex cu alţi factori antropici (poluarea cu
substanţe toxice, cu ape reziduale industriale şi menajere, intensicarea eutrozării), au
provocat modicări ale regimului hidrologic, în special a regimului termic, hidrochimic
şi hidrobiologic al sectorului medial al . Nistru, inclusiv al lacului de acumulare
Dubăsari, situat în acest sector.
— În poda tuturor modicărilor structurale calitative şi cantitative ale
toplanctonului, precum şi a celorlate grupe de hidrobionţi, statutul troc al ecosistemelor
lacustre investigate se menţine în linii generale la nivelul anilor ’80-’90 ai secolului
XX. Conform valorilor biomasei toplanctonului, la categoria ecosistemelor eutrofe
periodic mezotrofe poate  atribuit lacul de acumulare Cuciurgan, iar la categoria
ecosistemelor eutrofe periodic politrofe – lacul de acumulare Dubăsari.
— Valorile indicilor saprobici, estimaţi în baza speciilor indicatoare din componenţa
toplanctonului, care în proporţie de peste 52% sunt tipic β-mezosaprobe, conrmă:
calitatea apei lacurilor de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan în perioada anilor 19892009, a fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea toplanctonului şi altor grupe de
hidrobionţi şi se atribuia preponderent claselor calităţii apei 3a-3b “satisfăcător curată”“slab poluată” şi foarte rar clasei 4a „moderat poluată”.
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