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IndIcele de nItrIfIcare a IonIlor de amonIu în apele 
de suprafaţă din OcOlul sivic Hârjauca

sandu Maria, Tărîţă anatol, Moşanu elena, lozan raisa, ţurcan sergiu

Institutul de Ecologie şi Geografie

rezumat 
Calculul Indicelui de Nitrificare a apelor de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca denotă 
valori de la 8 la 100% cu valori mai mari în luna octombrie, motivul fiind dezvoltarea în 
timpul cald a biotei necesare nitrificării. Corelarea Initrif cu CBO5, conţinutul ionilor de clor 
şi sulfat practic lipseşte (r2=0,0055; 0,0078 şi 0,012), iar cu mineralizarea (r2=0,0949), 
duritatea (r2=0,1293), capacitatea de autoepurare (r2=0,1731) şi indicele de poluare a 
apei (r2=0,1853) este pozitivă de valoare mică, influenţa procesului fiind neesenţială. 
Cu CCO-Cr al apelor Indicele de nitrificare corelează negativ, deci substanţele chimic 
degradabile inhibă procesul de nitrificare (r2=0,1955). 
Cuvinte cheie: Indice de nitrificare, Ocolul Silvic Hârjauca, starea ecologică, parametrii 
chimici şi biochimici.
Depus la redacţie 14 mai 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Sandu M., Institutul de Ecologie şi Geografie, 
str. Academiei, 1, MD 2028 Chişinău, Republica Moldova; e-mail:  
sandu_mr@yahoo.com.

introducere
Una dintre problemele ecologice atât regionale cât şi globale este poluarea apelor 

naturale cu compuşii azotului (ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, etc.), care pot pătrunde în 
apele subterane, de suprafaţă, în sursele destinate consumului uman. Concentraţiile de 
amoniac şi azot mai mare de 1 mg/L au fost specificate ca indicator al poluării, cum ar fi 
deversările de ape uzate şi scurgerile din agricultură, fiind dăunători atât pentru animale 
cât si pentru oameni [2, 8, 14]. 

În apele de suprafaţă din Republica Moldova, îndeosebi în râurile mici, 
conţinutul ionilor de amoniu este foarte mare şi caracterizează apa ca degradată în 
conformitate cu Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru 
apele de suprafaţă [11]. De exemplu în apa r. Bâc, s. Gura Bâcului, de către Serviciul 
Hidrometeorologic de Stat în 2018 s-au evidenţiat 26,7 mg/L NH4

+ iar în r. Răut, aval  
or. Bălţi – 11 mg/L NH4

+ [12]. 
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Nitrificarea este oxidarea biologică a amoniacului cu oxigen în nitrit (NO2
-) de 

mai multe bacterii autotrofice, cea de bază fiind Nitrosomonas şi apoi în nitrat cu  
Nitrobacter [4, 13].

NH3/NH4
+ + O2 → NO2

- + 3H+ + 2e-

NO2
- + H2O → NO3

- + 2H+ + 2e-

Procesul de nitrificare este caracterizat printr-un consum mare de oxigen  
(1 g N-NH4

+ necesită 4,6 g O2) şi o producţie mare de acizi (1 mol de N-NH4
+ formeaza 

2 moli de H+) [5]. 
Metodele de bază, procedurile, tehnicile, echipamentele şi instrumentele analitice 

necesare monitorizării calităţii apei au fost dezvoltate şi testate într-o gamă largă de 
situaţii. Au fost sistematizate şi principiile, abordările şi proiectarea pentru evaluarea 
calităţii apei şi interpretarea datelor rezultate [3]. Activităţile de monitorizare depind, 
de asemenea, în mare măsură de nivelul de deteriorare a mediului acvatic. În fiecare 
etapă există un tip specific de monitorizare. 

Reieşind din faptul că amoniacul/ionii de amoniu apar în unele surse de aprovizionare 
a populaţiei cu apă subterană, iar apele subterane pot fi contaminate cu compuşii azotului, 
nitrificarea este larg răspândită în sistemele de distribuţie a apei potabile, în care se 
utilizează cloramina ca dezinfectant rezidual. În acest context a fost elaborat Indicele 
de nitrificare (N.I.) ca coeficient al factorilor care contribuie la creşterea şi inactivarea 
microorganismelor de oxidare a amoniacului cu monochloramină şi trihalometani [10]. 
S-a demonstrat o relaţie liniară între rata nitrificării şi valorile indicelui de nitrificare 
(N.I.). Când N.I. > 1 se consideră că a început nitrificarea. Pentru calcul sunt necesare 
concentraţiile reziduale de monocloramină, amoniac şi cei patru trihalometani, ca 
variabile de intrare [1].

Scopul prezentului studiu este de a evidenţia indicele specific procesului de nitrificare 
a ionilor de amoniu din apele naturale de suprafaţă, care ar trebui luat în considerare în 
cadrul monitorizării de bază, efectuată în mod curent asupra tuturor corpurilor de apă. 
Ca studiu de caz au fost selectate apele de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca.

Metode şi metodologii
indicele de nitrificare (i•	 nitrif) a apelor de suprafaţă.
Pentru evaluarea procesului de nitrificare din apele de suprafaţă a fost elaborat 

un Indice de nitrificare (Initrif) [15], care caracterizează intensitatea nitrificării 
ionilor de amoniu, ce are loc în condiţii naturale în prezenţa biotei şi al nivelului  
de poluare existent. 

Formula de calcul al Indicelui de Nitrificare (Initrif) a apelor de suprafaţă implică 
concentraţia azotului amoniacal, azotit şi azotat din apa naturală: 

Initrif = (N-NO3 · 100) : (N-NO3
- + N-NO2

-+ N-NH4
+ ), unde

N-NO3
- – concentraţia azotului azotat, mg/L; 

N-NO2
- – concentraţia azotului azotit, mg/L;

N-NH4
+ – concentraţia azotului amoniacal, mg/L.

calculul indicelui de nitrificare a apelor de suprafaţă din Ocolul silvic •	
Hârjauca.
Calculul Indicelui de Nitrificare a apelor de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca 

(OSH) a fost realizat folosind informaţia referitor la componenţa apei obţinută în 
cercetarea Institutului de Ecologie şi Geografie, Laboratorul Ecosisteme Naturale 
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şi Antropizate: Proiectul aplicativ 15.817.02.21A „Evaluarea integrată a impactului 
antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor 
Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”. 

studiul corelaţional al indicelui de nitrificare a apelor de suprafaţă din OsH.•	
Pentru a evidenţia influenţa diferitor parametri ai apelor evaluate asupra valorii 

Indicelui de Nitrificare, în funcţie de concentraţiile acestora, a fost folosit studiul 
corelaţional cu implicarea a doua variabile numerice. După Cohen (1988) [6] interpretarea 
valorii coeficienţilor de corelaţie (r) este următoarea: <0,1 - foarte mic; 0,1↔0,3 - mic; 
0,3↔0,5 - mediu; 0,5↔0,7 - mare; 0,7↔0,9 - foarte mare; >0,9 - aproape perfect. 
Pragul minim acceptat pentru o relaţie semnificativă statistic este considerat de 0,05. 

rezultate şi discuţii
descrierea Ocolului silvic Hârjauca [7, 9].
natura pitorească din zona călăraşi este protejată de stat în: Rezervaţii 

peisagistice,  Rezervaţii naturale silvice,  Monumente naturale, 70 de arbori seculari.
rezervaţii naturale silvice: Sadova (229 ha), Hârjauca (344 ha), Oneşti (192 ha);
Hidrologice: Hârjauca, („Izvorul tinereţii”, 1,5 ha), Nişcani (1 ha „la Jghiab”), 

Vălcineţ (0,5 ha „Izvorul lui Ştefan cel Mare”);
Botanice: Hârjauca, (5,4 ha), Hârjauca– Şipoteni, Ocolul silvic Hârjauca, 

Gospodăria Silvică de Stat Călăraşi, parcela 36, subparcelele 8, 10, 31.
staţiunea balneologică „codru”. Apa minerală de la Hârjauca se foloseşte pentru 

tratamentul mai multor maladii. Aici se află cunoscuta Staţiune balneologică „Codru”, 
care funcţionează pe baza apei minerale locale curative cu conţinut de hidrocarbonat, 
sulfat şi sodiu, similară cu apele „Essentuki-17”, „Jermuc” şi „Berezovski”. 

parametrii de calitate a apei de suprafaţă din Ocolul silvic Hârjauca. 
Componenţa apei de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca a fost evaluată în probele 

colectate în primăvara (mai) şi toamna (octombrie – oct.) a. 2016, cercetare realizată 
în Proiectul aplicativ 15.817.02.21A „Evaluarea integrată a impactului antropic asupra 
ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate 
de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”. 

S-a constatat că apele de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca au pH-ul în limita 
valorilor 6,5-9,5. Culoarea, turbiditatea (cu excepţia probei lacului din parcela 65), 
conţinutul compuşilor azotului şi fosforului caracterizează apele de clasa I-III de calitate 
(bună − poluare medie), variind în unele cazuri semnificativ între probele de primăvara 
şi cele de toamnă (de ex. proba din parcela 65 – turbiditate). Valorile CCO-Cr şi CBO5 
în ape au variat nesemnificativ între probele de primăvara şi cele de toamnă: CBO5 de 
la 1,8 la 14,2 mg/L O, iar în mlaştina lângă lacul „Roşu” în luna mai fiind 81 mg/L O. 
Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr) a avut valori de la 4,1 la 78,2 mg/L O (clasa de 
calitate a apei de la I la IV), iar în mlaştina lângă lacul „Roşu” în luna mai fiind de 154 
mg/L O (clasa de calitate >V). Capacitatea de autoepurare a apei a fost depistată de la 
mică (0,14) la medie (0,3-0,53). Conţinutul clorofilei a fost evaluat în apa din iazul din 
preajma mănăstirii Hârjauca, care era intens colorată verde, fiind de 64,2 mg/L, ceea ce 
corespunde clasei III-IV de calitate. 

Valorile concentraţiei compuşilor azotului (N-NH4
+, N-NO2

-, N-NO3
-) din apele de 

suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca, şi Indicele de Nitrificare a apei, calculat în baza 
lor, sunt prezentate în tabelul 1.
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Calculul Initrif a apelor de suprafaţă din OSH denotă valori de la 8% (Lac secat, 
parcela 65, luna mai) la 100% (Lac, Şipoteni, parcela 16, luna mai), în marea majoritate 
valorile sunt mai mari în luna octombrie, motivul fiind dezvoltarea în timpul cald a 
biotei necesare procesului de nitrificare.

Pentru a evidenţia influenţa diferitor parametri caracteristici apelor de suprafaţă 
evaluate din OSH asupra valorii Initrif a fost folosit studiul corelaţional cu valorile 
consumului biochimic şi chimic de oxigen, capacităţii de autoepurare şi al Indicelui de 
poluare a apei.

Valorile CBO5, CCO-Cr, capacităţii de autoepurare, indicelui de poluare şi de 
Nitrificare a apelor de suprafaţă din OSH sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 1. valorile concentraţiei n-nH4
+, n-no2

-, n-no3
-, ∑ nneorg din apele de 

suprafaţă din Ocolul silvic Hârjauca şi ale indicelui de nitrificare a apei.

nr. localizarea în OsH luna n-nH4
+ n-no2

- n-no3
- suma nneorg Initrif, %

mg/l n

1 Iaz, Leordoaia mai 0,32 0 0,147 0,467 31
oct. 0,26 0,004 0,54 1,092 49

2 Lac secat, parcela 65 mai 3,42 0 0,29 3,71 8
oct. 1,09 0 0,20 1,29 16

3 Rezervor, parcela 58 oct. 1,32 0,015 0,97 2,305 42

4 Lac, Şipoteni, parcela 16 mai 0 0 0,045 0,045 100
oct. 0,50 0,018 0,136 0,654 21

5 Lac, parcela 39 oct. 0,67 0,045 4,50 5,215 86

6 Iaz, mănăstirea Hârjauca mai 0,67 0 0,16 0,83 19
oct. 0,74 0 1,03 1,77 58

7 Lac, Gârbovăţ. Canton 4 mai 0,41 0 0,145 0,555 26
oct. 0,44 0 0,36 0,80 45

8 Mlaştină lângă lacul 
,,Roşu”

mai 0,79 0 0,16 0,95 17
oct. 0,51 0 0,40 0,91 44

Tabelul 2. valorile cBO5, ccO-cr, capacităţii de autoepurare, ale indicelui de poluare 
şi de nitrificare a apelor de suprafaţă din OsH

nr 
d/o localizarea în OsH luna Initrif, 

%
cBo5 cco-cr ca ipaccmg/l O

1 iaz, leordoaia mai 31 1,80 6,9 0,33 79
oct. 49 2,30 6,6 0,27 -

2 lac secat, parcela 65 mai 8 11,00 61,4 0,23 29
oct. 16 14,20 78,2 0,14 58

3 rezervor, parcela 58 oct. 42 1,90 4,1 0,46 77

4 lac, Şipoteni, parcela 16 mai 100 11,30 6,2 0,51 81
oct. 21 1,75 5,8 0,30 76

5 lac, parcela 39 oct. 86 2,10 7,4 0,28 66

6 iaz, mănăstirea Hârjauca mai 19 12,10 48,8 0,24
oct. 58 11,60 53,1 0,22 55

7 lac, Gârbovăţ, canton 4 mai 26 4,20 17,2 0,19 -
oct. 45 3,30 19,0 0,22 72

8 Mlaştină lângă lacul ,,roşu” mai 17 12,00 154 0,53 -
oct. 44 81,00 46,8 0,26 58

Initrif – indicele de nitrificare; ipacc – indicele de poluare a apei; ccO-cr – consumul chimic de 
oxigen; cBO – consumul biochimic de oxigen; ca – capacitatea de autoepurare 
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A fost evidenţiat că corelarea Initrif cu CBO5, conţinutul ionilor de clor şi sulfat practic 
lipseşte (r2 = 0,0055; 0,0078 şi 0,012), deci substanţele degradabile biochimic, clorurile 
şi sulfaţii prezente în apele de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca nu influenţează 
(pozitiv sau negativ) procesul de nitrificare. 

Cu mineralizarea şi duritatea apei corelarea este pozitivă de valoare mică (r2=0,0949 
- 0,1293) (fig. 1), deci influenţa procesului este neesenţială.

figura 1. corelarea initrif cu mineralizarea (a: y=18,088x + 312,91; r2 = 0,0949) şi duritatea 
apei (b: y= 0,2774x + 4,5341; r2 = 0,1293).

Indicele de nitrificare corelează pozitiv de asemenea cu capacitatea de autoepurare 
(r2=0,1731) şi indicele de poluare (r2=0,1853) a apelor de suprafaţă din OSH, astfel 
substanţele poluante din ape influenţează slab pozitiv procesul de nitrificare (fig. 2). 

figura 2. corelarea initrif cu capacitatea de autoepurare (a: y=0,0156x + 0,2093;  
r2 = 0,1731) şi indicele de poluare (b: y=2,2503x + 52,813; r2 = 0,1853).

Valoarea CCO-Cr al apelor de suprafaţă din OSH şi Indicele de nitrificare corelează 
negativ. Concomitent cu creşterea concentraţiei substanţelor chimic degradabile, 
descreşte valoarea Initrif, deci aceste substanţe din ape inhibă procesul de nitrificare, dar 
slab, fiind r2=0,1955 (fig. 3). 

figura 3. corelarea initrif 
cu ccO-cr al apelor de 
suprafaţă din Ocolul silvic 
Hârjauca.
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Un argument al influenţei slabe a parametrilor chimici şi biochimici asupra indicelui 
de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca este 
natura substanţelor prezente în apă, prevalând cele de origine naturală, specific pentru 
ariile naturale protejate de stat.

concluzii
În apele de suprafaţă din OSH s-a constatat un indice de nitrificare de la 8% •	
(Lac secat, parcela 65, luna mai) la 100% (Lac, Şipoteni, parcela 16, luna mai),  
în marea majoritate valorile fiind mai mari în luna octombrie.
Corelarea I•	 nitrif cu CBO5, conţinutul ionilor de clor şi sulfat practic lipseşte  
(r2 = 0,0055; 0,0078 şi 0,012), deci nu este influenţă (pozitivă sau negativă) în 
procesul de nitrificare. 
Corelarea cu mineralizarea (r•	 2=0,0949), duritatea (r2=0,1293), capacitatea de 
autoepurare (r2=0,1731) şi indicele de poluare a apei (r2=0,1853) este pozitivă de 
valoare mică, deci influenţa procesului este neesenţială. 
Cu CCO-Cr al apelor de suprafaţă din OSH•	  Indicele de nitrificare corelează 
negativ, deci substanţele din ape inhibă procesul de nitrificare, dar slab, fiind  
r2=0,1955 (mic).
Un argument al influenţei slabe a parametrilor chimici şi biochimici asupra indicelui •	
de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Ocolul Silvic Hârjauca 
este starea ecologică specifică pentru ariile naturale protejate de stat.
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