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MIGRAŢIA FOSFORULUI ÎN SISTEMUL APĂ-SEDIMENTE HIDROBIONŢI AL FLUVIULUI NISTRU
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Rezumat

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra dinamicii fosforului mineral, organic
și total în apa, soluțiile apoase ale sedimentelor subacvatice, nivelul de acumulare a
fosforului în unele moluște Dreissena polymorpha, Theodoxus fluviatilis, Fagotia
acicularis din ecosistemele fluviului Nistru pe sectorul Naslavcea-Palanca precum
şi apreciat rolul diferitor factori inclusiv a hidrobionților în migraţia fosforului. Este
descrisă dinamica fosforului în perioada anilor 2011-2015 în comparație cu anii ’80-’90
ai secolului trecut. Este redat raportul diferitor forme ale fosforului în straturile de apă
și soluțiile apoase ale sedimentelor. Este stabilită dependența între dinamica diferitor
forme de migrație a fosforului și efectivul unor grupe de bacterii planctonice. Condițiile
fizico-chimice și raportul dintre concentrațiile fosforului din apă și soluțiile apoase ale
depunerilor denotă că migrația lui se petrece din apă în mîluri. Poluarea secundară a apei
cu fosfor din mâluri, în ultimii ani, nu s-a observat. Nivelul de acumulare a fosforului în
moluștele investigate este determinat de starea mediului, are o dinamică pe anotimpuri,
dar intensitatea de acumulare este în dependență directă de lungimea corpului - indicator
al vârstei și masei moluștelor.
Cuvinte cheie: fosfor, sedimente acvatice, moluşte, hidrobionți, Nistru,
Depus la redacție 11 iulie 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresă pentru corespondenţă: Borodin Natalia, Institutul de Zoologie al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei, str.Academiei, 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova;
E-mail borodin_natalia@mail.ru ; tel. (+373 22) 73-75-09

Întroducere
Fosforul joacă un rol vital în metabolismul biologic fiind recunoscut ca un element
cheie în ciclurile biogeochimice din ecosistemele fluviale [1], deseori poate fi factorul
limitativ în ecosistemele acvatice [8] sau poate fi unul dintre elementele responsabile
ale procesului de eutrofizare [7].
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Fluviul Nistru este principala arteră acvatică a Republicii Moldova, și joacă un
rol important în ciclurile biogeochimice locale chear și globale, facând parte din
reţeaua geoecologică şi bioecologică a Bazinului Mării Negre. Fluviul Nistru trece
prin cele mai dens populate și industrializate localități de pe teritoriul țării. Fluviul
pe cursul său primește cantități mari de ape slab epurate sau neepurate, bogate
cu compuşi ai fosforului, mai poluat fiind considerat la Soroca şi tronsonul de râu
Varniţa-Sucleia-Palanca. Apele menagere şi scurgerile de pe terenurile agricole
sunt sursele principale ale poluării ecosistemelor acvatice în bazinul hidrografic al
fluviului Nistru cu compușii fosforului.
În circuitul și raportul diferitor forme de migrație a fosforului, alături de factorii
hidrologici (debitul, viteza, valorile temperaturii, transparența apei) și hidrochimici
(dinamica oxigenului dizolvat, substanțelor organice, valorile pH-ului, redoxpotențialului, consumul chimic și biochimic al oxigenului) un rol deosebit le revine
organismelor acvatice (bacterii, alge, nevertebrate planctonice și bentonice, ihtiofauna).
Macrofitelor (Phragmites australis, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus
Ceratophyllum demersum,ș.a.) și moluștelor (Dreissena polymorpha, Theodoxus
fluviatilis, Fagotia acicularis ș.a.), le revin un rol deosebit în acumularea fosforului
fiind consideraţi biofiltratori şi macroacumulatori care determină formarea calităţii
apei, bazei trofice, a circuitului de energie în ecosistemele acvatice prin determinarea
fluxurilor de migrație biogenă a substanțelor chimice în ecosistemele acvatice [9-11].
Aceste sunt speciile de bază a hidrobiocenozelor ecosistemelor fl. Nistru [6,10,13,14]
ce înregistrează indicatori sporiţi ai efectivului numeric şi biomasei.
Materiale şi metode
Probele de apă, sedimente acvatice şi hidrobionţi; au fost colectate din fluviul Nistru
de la Naslavcea până la Palanca. Sedimentele acvatice au fost colectate cu ajutorul
aparatului Petersen, care a permis prelevarea primelor 10-15 cm din strat. Probele de
apă şi sedimente au fost colectate în recipiente de plastic. În laborator proba de apă a
fost filtrată şi a fost determinat conţinutul fosforului mineral şi organic, conform [5].
Sedimentele acvatice au fost supuse centrifugării la 2000 rot/min timp de 30 minute.
Soluţia centrifugată a fost filtrată şi supusă determinării conţinutului de fosfor.
Speciile bentonice au fost colectate cu ajutorul benei Petersen, cu suprafaţa de
0,025 m2. Eşantioanele de hidrobionţi au fost determinate până la specie conform [15].
Speciile de hidrobionţi au fost spălate bine sub jetul de apă, clătite de câteva ori cu apă
distilată, iar surplusul de apă a fost adsorbit cu hârtie de filtru. A fost posibilă separarea
hidrobionţilor pe grupe de vârstă (în dependenţă de lungimea corpului) sau pentru
moluştele bivalve a fost posibilă efectuarea analizelor atât în ţesuturile moi cât şi separat,
în cochilie. Mostrele cu hidrobionţi au fost uscate în cuptor, la o temperatură de 105°C
până la o masă constantă şi apoi omogenizate în omogenizatorul electric cu mojar de
agat FRITSCH „Pulverissette 2”. Pentru analize a fost luat câte 0.01 g pulbere care au
fost plasate în tuburi de sticlă şi mineralizate (Heating Digester DK6 VELP Scientefica)
prin metoda umedă într-un amestec de acid azotic concentrat şi acid sulfuric concentrat
în raport de 1:2. După răcire probele din tuburi au fost trecute cantitativ în colbe de 100
ml, neutralizate cu L-dinitrofenol (1 ml), soluție de ammoniac și acid sulfuric (1:10)
și aduse pînă la cotă cu apă distilată.
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Fosforul s-a determinat fotometric folosind reacția albastră cu molibden utilizând
cuve de 10 mm (sticlă optică), la lungimea de undă 670 nm la spectrofotometrul
Specord 210 (Analytic Jena). Conţinutul compuşilor de fosfor a fost determinat în
speciile de moluşte gasteropode Theodoxus fluviatilis (Linne, 1758), Fagotia acicularis
(Ferrussas,1823), şi bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).
În lucrarea de faţă sunt relatate rezultatele investigaţiilor probelor colectate în
perioada anilor 2011-2015.
Rezultate şi discuţii
Dinamica concentraţiilor şi migraţia fosforului în ecosistemele acvatice inclusiv
în sistemul apă – sedimente - hidrobionţi depind atât de condiţiile hidrologice, fizicochimice, biologice cât şi de particularitățile compușilor de fosfor.
Procesele şi formele de migraţie a fosforului în ecosistemele acvatice este într-o
dependenţă evidentă de metabolismul bacteriilor, intensitatea proceselor de fotosinteză,
efectivul şi biomasa fitoplanctonului şi a altor hidrobionţi, schimbul cu sedimentele
subacvatice, însă mult depinde şi de pătrunderea apelor reziduale şi a celor de pe
câmpurile agricole. Recent a fost stabilită o corelaţie evidentă între concentraţiile
fosforului mineral şi organic cu efectivul unor grupe de bacterii planctonice şi biomasa
fitoplanctonului, îndeosebi în perioada vegetală [9].
Fosforul migrează în ecosistemele acvatice în stare solubilă, coloidală și în suspensii.
Fosforul destul de intens se absoarbe de către particulele în suspensii, care în cele din
urmă, la o viteză mică a apei, se depun în sedimentele subacvatice. În anumite condiții
în dependenţă de valorile pH-ului, redox potenţialului apei şi a sedimentelor, conţinutul
substanţelor organice, se observă un proces invers - când compuşii fosforului migrează
din sedimentele subacvatice în straturile de apă. În procesele de migraţie a fosforului în
sistemul “apă ↔ mâluri” un rol deosebit le revin microorganismelor acvatice, algelor,
în special macrofitelor, organismelor filtratoare, peştilor [2,4].
Dinamica fosforului mineral şi organic în apele fl. Nistrului demonstrează o tendinţă
clară de sporire în timp pe cursul râului (Fig.1), ce este provocat de poluarea râului cu
apele reziduale și scurgerile de pe teritoriile urbanizate și terenurile agricole.
Cele mai înalte concentraţii a fosforului organic în apele Nistrului au fost
înregistrate în perioada de vară 2012, a cărui conţinut depăşeau valorile de 2,5 mg
P/l, iar al fosforului mineral - tot în perioada de vară anul 2015. De menționat că atât
anul 2012 cât şi 2015 sunt consideraţi cei mai secetoşi ani cu un debit al apei sub 50%
în comparație cu valorile medii multianuale. Și anume în perioada de secetă influența
negativă a revărsării apelor reziduale este mult mai evidentă.
S-a stabilit că, în perioada anilor 2011-2015 în cea mai mare parte conţinutul
fosforului organic domină asupra conţinutului de fosfor mineral cu excepția anului 2011,
când conţinutul fosforului mineral a depăşit conţinutul fosforului organic. În ceilalţi
ani 2012-2015, conţinutul fosforului organic în mediu a fost de 2-3 mai sporit decât
cel mineral iar uneori și de 7 ori (Vadul-lui-Vodă, primăvara, 2012). S-a evidenţiat că
sporirea conţinutului de fosfor organic asupra celui mineral corespunde cu perioadele
de primăvară-vară, îar în perioada de toamnă deseori alcătuieşte un raport de 1:1.
Comparația dinamicii fosforului în ecosistemele fl. Nistru din anii ’70-’90 ai
secolului trecut cu cea din ultimii ani ne mărturisește despre o poluare a ecosistemului
acvatic cu compușii fosforului organic. Raportul dintre formele minerale și
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organice ale fosforului depinde de mai mulți factori - valorile pH-ului, consumul
biochimic și chimic al oxigenului, valorile redox potențialului, diversitatea, indicii
cantitativi ai hidrobionților.

Figura 1. Dinamica concentrației fosforului mineral (Pmin) și fosforului organic (Porg)
în apele fl. Nistru , anii 2011-2015, în mgP/l.

Figura 2. Raportul dintre efectivul numeric al bacteriilor saprofite (mii.cel/ml) şi
concentraţia fosforului mineral și total (mg P/l) în apele fl. Nistru, vara 2012.

Investigațiile complexe asupra stării hidrochimice și hidrobiologice efectuate
în cadrul proiectelor instituționale realizate în Laboratorul de Hidrobiologie și
Ecotoxicologie al Institutului de Zoologie AȘM ne demonstrează că, dinamica și
raportul dintre conţinutul fosforului mineral şi cel organic în apele fl. Nistru și lacului
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Dubăsari este determinat, atât de factorii fizico-chimici, cât și de efectivul, biomasa
și producția plantelor și organismelor acvatice. Este stabilită o corelație directă între
concentrația fosforului mineral și fosforului total cu cantitatea bacteriilor saprofite
(Fig. 2) şi o corelaţie strânsă între concentraţia fosforului mineral și efectivul bacteriilor
care participă în circuitul fosforului în mediul acvatic (Fig.3).

Figura 3. Raportul dintre efectivul numeric al bacteriilor fosfatmineralizatoare
(mii.cel/ml) şi concentraţia fosforului mineral (mg P/l) în apele fl. Nistru, vara 2011.

Observăm și o legătură evidentă dintre creșterea biomasei fitoplanctonului și
fluxurile conținutului fosforului în apele Nistrului și lacului de acumulare Dubăsari.
Pentru a determina migraţia diferitor forme ale fosforului în anii 20112012 s-a cercetat şi nivelul compuşilor de fosfor în cea mai mobilă parte a
sedimentelor – soluţia apoasă obţinută prin centrifugarea sedimentelor subacvatice
proaspăt colectate (Tabelui 1).
Tabelul 1. Dinamica fosforului mineral - Pmin, organic - Porg și total - Ptotal în soluțiile
apoase ale depunerilor subacvatice din fl.Nistru, mg/l.
Pmin

Porg

Ptotal

4

5

6

1

2

3

2011

vara

Vadul-lui-Vodă

0,076

0,009

0,085

Varnița

0,308

0,264

0,572

Sucleia

0,039

0,075

0,114

Palanca

0,052

0,054

0,106

Vadul-lui-Vodă

0,096

0,124

0,220

toamna

2012

106

primăvara

Sucleia

0,382

0,298

0,680

Palanca

0,072

0,104

0,176

Vălcineţ

0,315

0,653

0,968

Soroca

0,125

0,443

0,568
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Tabelul 1 (Continuare).
1

2

vara

toamna

3

4

5

6

Camenca

0,165

0,463

0,628

Vadul-lui-Vodă

0,130

0,006

0,136

Varnița

0,155

0,337

0,492

Palanca

0,130

0,070

0,200

Camenca

0,185

1,711

1,896

Vadul-lui-Vodă

0,160

0,056

0,216

Varnița

0,205

0,779

0,984

Sucleia

0,365

1,095

1,46

Palanca

0,190

0,046

0,236

Camenca

0,900

0,500

1,400

Vadul-lui-Vodă

0,195

0,057

0,252

Varnița

1,330

4,650

5,980

Sucleia
Palanca

0,285
0,180

0,039
0,016

0,324
0,196

În majoritatea cazurilor concentrațiile fosforului mineral în soluțiile apoase ale
mâlurilor au fost mai mare mare (de 3-15 ori) decât cele din straturile de apă, unele
excepții s-au înregistrat la Varnița (vara) și la Sucleia (toamna) în anul 2011, când
concentrațiile fosforului mineral în straturile de apă au fost cca de 4 ori mai mari în
comparație cu cele din soluțiile apoase ale mâlurilor (Fig.1, Tab.1). Aceasta a fost
legat cu poluarea fluviului, cât și de cantitatea substanțelor organice dizolvate, şi a
suspensiilor organice cât și de cantitatea bacteriilor planctonice, care au fost mult mai
sporite în apele fluviului. Însă și în soluțiile apoase ale mâlurilor concentrațiile fosforului
mineral și fosforului organic au fost maxime la Varniţa vara și la Sucleia în toamnă 2011
(Tab.1). Condițiile fizico-chimice (valorile pH-ului, concentrația oxigenului dizolvat,
consumul chimic al oxigenului) cât și raportul dintre concentrațiile fosforului în
straturile de apă și soluțiile apoase ale depunerilor subacvatice ne permit să concludem
că migrația fosforului mineral în ecosistemul fluviului Nistru decurge în direcția din
amonte în aval sau din apă în mîluri.
În ceia ce privește dinamica conținutului fosforului total din apă și soluțiile apoase
ale sedimentelor subacvatice din fluviul Nistru - la Vadul-lui-Vodă și Palanca, numai în
perioada de vară (2011 şi 2012) valoarea fosforului total din apă depășea valoarea din
sedimentele acvatice de cca 1,5 ori (Fig. 4). În rest, la celelalte stații din sectorul inferior
al fluviului Nistru, pe parcursul anului 2011 conținutul fosforului total din sedimentele
acvatice a prevalat asupra conținutului de fosfor din straturile apei. Concentrațiile mai
scăzute de fosfor mineral în soluțiile apoase ale depunerilor subacvatice în perioada de
vară pot fi explicate prin existența la Palanca și la Sucleia a macrofitelor Phragmites
australis care în această perioadă utilizează și acumulează cel mai mult substanțele
biogene și microelementele în procesele metabolice din substratele subacvatice [10].
La reîntoarcerea fosforului în stratul de apă, contribuie și activitatea vitală a peștilor,
bentosului precum și a macrofitelor. Pentru dezvoltarea sa, macrofitele folosesc fosforul
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din sedimente sau apă care, la rândul lui, îl vor elibera înapoi în aceleași medii în
perioada de toamnă-iarnă [2], intervenind în circuitul fosforului.

Figura 4. Dinamica concentraţiei fosforului total (Ptot, mgP/l) în apă și soluțiile
apoase din sedimentele subacvatice ale fl. Nistru (Vț - Vălcineț, So - Soroca,
C - Camenca, V-V -Vadul lui Vodă, V-Varnița, S-Sucleia, P-Palanca), 2011.

În anul 2011 concentrațiile fosforului total în sedimentele subacvatice ale fluviului
Nistru nu a depăşit valoarea de 1 mgP/l atunci în 2012 la unele sectoare (la Camenca,
Sucleia şi Varniţa s-a înregistrat o sporire a conţinutului fosforului total în sedimente
de 2-5 ori (Tab.1). De menţionat și faptul că în toamna anului 2012 la Varniţa au fost
înregistrate cele mai mari valori ale conţinutului compuşilor de fosfor: fosfor mineral
(1,33 mgP/l), fosfor organic (4,65 mgP/l) și fosfor total (5,98 mgP/l). Este evidentă
influența poluării râului în perioada de secetă.
Rezultatele investigațiilor denotă faptul că, în dinamica spaţială (pe cursul râului),
între concentrațiile fosforului total din soluțiile apoase ale sedimentelor acvatice şi
cele din apă este o corelaţie invers proporţională (r=0,98) - la sporirea concentraţiei
fosforului total din apă are loc micşorarea lui în sedimentele subacvatice (Fig. 5).
Cum s-a marcat mai sus, în ecosistemele acvatice, o verigă importantă în migrarea
biogenă a fosforului le revine hidrobionţilor anume prin procesele sale metabolice [11],
când fosforul se acumulează în organismele acvatice, migrează în lanțurile trofice, apoi
se reintorc din nou în straturile de apă sau, ca exemplu, împreună cu cochilia se depun
pe un timp îndelungat în sedimentele subacvatice [12].
Printre nevertebratele ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova moluştele,
conform biomasei, reprezintă grupul dominant, ceea ce de la sine presupune rolul lor
esenţial în redistribuirea metalelor între componenţii ecosistemelor acvatice. Moluștele
reprezintă un grup de filtratori biologici, importanța cărora în migrația substanțelor
chimice în ecosistemele acvatice este greu de supraapreciat. Aceste animale posedă
coeficienţi destul de înalţi de acumulare a elementelor chimice, care ating 106 [12].
Noi am cercetat acumularea fosforului în 3 specii de moluște Dreissena polymorpha,
Theodoxus fluviatilis și Fagotia acicularis. S-a studiat acumularea fosforului în speciile
de moluște susnumite pe cursul fluviului în dependență de anotimp și vârstă, sau
mărimea moluștelor.
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Figura 5. Dinamica concentraţiei fosforului total (mgP/l) în apă și în soluțiile apoase
ale sedimentelor subacvatice ale fl. Nistru (Vț - Vălcineț, So- Soroca, C-Camenca,
V-V – Vadul lui Vodă, V-Varnița, S-Sucleia, P-Palanca), a. 2012.

Pentru specia Theodoxus fluviatilis (exemplare cu lungimea corpului de 0.5 mm),
s-a stabilit că nivelul de acumulare a fosforului are o tendință evidentă de creştere din
primăvară spre toamnă când concentrația fosforului este de 2 ori mai mare în comparație
cu cea din primăvară. Nivelul de acumulare a fosforului în corpul Theodoxus fluviatilis
este în dependență de concentrația fosforului în apele și mâlurile ecosistemelor
investigate - cu sporirea conţinutului de fosfor total din apă şi soluțiile apoase ale
depunerilor subacvatice pe cursul râului se observă şi o creştere a conţinutului de fosfor
total în corpul Theodoxus fluviatilis (Fig. 6).
Analogică este dinamica acumulării fosforului și în corpul Fagotia acicularis creșterea concentrației pe cursul fluviului Nistru din primăvară spre toamnă, fiind la
Camenca egală cu 1,88 mg/g de masă abs. uscată, la Varniţa -2,0 mg/g de masă abs.
uscată și la Sucleia de 2,13 mg/g de masă abs. uscată.

Figura 6. Concentrația fosforului (mgP/g de masă abs. uscată)
în corpul Theodoxus fluviatilis
(n=45), în fluviul Nistru (V-V
– Vadul lui Vodă, V-Varniţa,
P-Palanca), toamna anul 2012.

Prin analiza rezultatelor de acumulare a fosforului în 310 indivizi ai speciei
Fagotia acicularis s-a stabilit o dependență evidentă pozitivă dintre lungimea corpului
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şi conţinutul de fosfor în indivizii acestor specii colectaţi la Camenca (r>0.82) şi la
Varniţa (r>0.97).
Dreissena polymorpha este o specie dominantă din moluștele bivalve în ecosistemele
acvatice ale Moldovei. Rolul acestei moluşte în migrația biogenă a substanțelor
chimice este destul de mare [12], și este determinat de metabolismul, efectivul,
biomasa, producția acestei specii și starea mediului de trai. Nivelul de acumulare
a fosforului de dreisena este în dependență directă de masa corpului. În calculele
noaste s-au luat concentrația fosforului în dependență de lungimia corpului Dreissena
polymorpha într-un diapazon mic de fluctuații - de la 0,5 pină la 1,2 cm și observăm o
corelație (r>0.9) destul de înaltă ( Fig.7).

Figura 7. Dinamica concentrării
fosforului (mg/g de masă abs.
uscată) în Dreissena polymorpha
pe grupe de vârste Gr.I, L=0.5
cm; Gr.II, L=0.8 cm; Gr.III,
L=1.2cm) în fl.Nistru, n=23

Concluzii
Migraţia diferitor forme ale fosforului în sistemul apă-sedimente acvatice este un
proces ce depinde de factorii fizico-geografici, hidrobiologici și cei antropici. Conţinutul
fosforului total în sedimentele acvatice a sporit în 2012 comparativ cu anul 2011 de
la 2-5 ori ce a fost provocat de secetă hidrologică și poluare cu ape reziduale prost
epurate. În comparație cu anii ’80-’90 a secului trecut se observă o poluare a fluviului
cu compușii fosforului organic.
Între dinamica migrației diferitor forme ale fosforului în apele Nistrului și efectivul
unor grupe de bacterii planctonice și biomasa fitoplanctonului a fost stabilită o corelație
directă evidentă.
Este redat raportul diferitor forme ale fosforului în straturile de apă și soluțiile
apoase ale sedimentelor. Migrația fosforului se petrece din apă în mîluri, poluare
secundară a apei cu fosfor din mâluri, în ultimii ani, nu s-a observat.
Nivelul de acumulare al fosforului în moluștele investigate este determinat de
starea mediului, are o dinamică pe anotimpuri, dar intensitatea de acumulare este în
dependență directă de lungimea corpului - indicator al vârstei și masei moluștelor.
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