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Lucrarea include rezultatele cercetării stării hidrochimice a trei heleșteie din raionul
Nisporeni (Călimănești, Grozești și Nisporeni) din Republica Moldova. Evaluarea
calității apei în perioada de vară și toamnă 2018 a fost bazată pe studierea indicatorilor
fizico-chimici: temperatură, pH, oxigen, sulfaţi, cloruri, hidrogenocarbonaţi, duritate,
mineralizare și elemente nutritive (compuși ai azotului și fosforului). A fost determinat
nivelul de corespundere a calităţii apei heleşteielor pentru creşterea peştilor.
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Introducere
În Republica Moldova există peste 3 mii de heleşteie, majoritatea cărora sunt date
în arendă pentru creșterea peștelui-marfă, inclusiv iazurile care în anii ̓ 80 ai secolului
trecut au fost construite cu scop de acumulare a apei pentru irigare. Starea hidrochimică
actuală a heleşteielor nu corespunde cerințelor de creștere a peștilor, multe dintre ele fiind
poluate, colmatate și necesitând măsuri costisitoare de ameliorare. Aceste ecosisteme
sunt alimentate din râuri mici, izvoare și precipitații atmosferice. În heleșteiele de acest
tip se observă pieirea în masă a peștelui în perioada de vară-toamna-iarnă din cauza
lipsei procedurilor de ameliorare a acestora.
Pentru alimentarea heleșteielor Călimănești, Grozești și Nisporeni din raionul
Nisporeni – bazine acvatice care din start au avut o destinație piscicolă – au fost prevăzute
canale de aprovizionare cu apă din r.Prut. Însă, în ultimii ani, aceste heleșteie, din cauza
insuficienței resurselor financiare, în mai mult de 90% sunt alimentate de precipitațiile
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atmosferice și izvoarele mici din zonă. Heleșteiele au o suprafață a oglinzii apei de
16-30 ha și o adâncime de până la 2 m (Fig.1). Heleșteul Nisporeni alimentează heleșteul
Grozești, astfel existând posibilitatea de a desfășura activități de îmbunătățire a stării
ecologice a acestor heleșteie prin desecarea lor periodică în timp de iarnă.
În heleșteiele investigate este întâlnit crapul (Cyprinus carpio), sângerul
(Hypophthalmichthys molitrix), novacul (Aristichthys nobilis), șalăul (Sander
lucioperca) – specie amelioratoare, și cel mai frecvent – carasul (Carassius gibelio).
Indiscutabil, obținerea produselor piscicole de calitate depinde direct de starea
mediului în care este crescut peștele și calitatea hranei acestuia [1, 17, 19].
Scopul lucrării a constat în determinarea componenței chimice și evaluarea calității
apei pentru creșterea speciilor dulcicole de pești.

Figura1. Heleșteiele studiate din r. Nisporeni, 2018 (www.google.com/maps).

Materiale și metode
Eșantioanele de apă au fost colectate din sectoarele superioare și inferioare ale
heleșteielor Călimănești, Grozești și din sectorul medial al heleșteului Nisporeni în vara
şi toamna anului 2018. Colectarea și prelucrarea probelor hidrochimice din heleşteie a
fost efectuată conform metodei ISO adaptată prin standard național [9].
Determinarea pH-lui în condiții de câmp a fost efectuată cu ajutorul echipamentului
special portativ Consort C5030 conform standardului național [8].
Metodele titrimetrice au fost folosite pentru determinarea oxigenului dizolvat [5]
și a ionilor principali (hidrogenocarbonați, cloruri, calciu) și a durității [4, 10, 15, 16]
în condiții de laborator, cu utilizarea biuretelor automate Pellet și digitale Solarus. De
asemenea, valorile consumului chimic de oxigen cu mangan (CCOMn) și a consumului
chimic de oxigen cu bicromat (CCOCr) au fost obținute prin metode titrimetrice după
fierberea şi oxidarea catalitică a probei de apă [7, 11].
Metoda gravimetrică [3] a servit ca bază pentru stabilirea concentrației sulfaților.
În cazul ionilor de magneziu, sodiu și potasiu a fost folosită metoda de calcul [18].
Conținutul elementelor nutritive a fost determinat prin metode spectrofotometrice
[12, 6, 13, 14] cu utilizarea spectrofotometrului Specord 210 AnalyticJena.
Datele obținute au fost prelucrate prin utilizarea programului Excel.
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Rezultate și discuții
Temperatura apei are un rol important atât pentru decurgerea proceselor de oxidoreducere, biochimice în apele heleșteielor, cât și pentru ritmul de creștere și reproducere
a peștilor. Vara, în perioada de colectare a probelor, intervalul de temperatură a apei
a fost de 25,0-28,0°C, iar toamna – de 2,7-3,5°C, ceea ce corespunde temperaturilor
favorabile sezoniere pentru creșterea și, respectiv, iernarea peştilor.
Valorile pH-ului apei de 6,5-8,0 se consideră a fi optime pentru creșterea și
dezvoltarea ciprinizilor. În heleșteiele studiate pH-ul a atins 9,5-9,8, din cauza
prelucrării lor cu var nestins. Heleșteiele au fost prelucrate pe etape, astfel încât
peștii să fie afectați cât mai puțin, conform cerinţelor tehnice utilizate în piscicultură
[2, 20, 21]. În cazul în care pe termen lung pH-ul apei depășește 9,5, se înregistrează
afectarea aparatul branhial al peștilor [1].
Oxigenul dizolvat este un factor determinant pentru heleșteie. Concentrația
oxigenului în ecosistemele acvatice depinde de mai mulți factori, inclusiv temperatura
apei, procesele de fotosinteză, nivelul de troficitate, iar în heleșteie – și de densitatea
populării acestora cu pești. Dacă în perioada de iarnă, în condiții de temperaturi scăzute
și concentrații de oxigen mai mici de 4 mg/l, peștii sunt rezistenți, atunci în perioada de
vară concentrația oxigenului nu trebuie să fie mai mică de 5 mg/l. Asemenea concentrații
mici pot induce încetinirea proceselor vitale, iar la o concentraţie mai mică de 2 mg/l
are loc asfixierea peştilor [19].
Conţinutul de oxigen dizolvat în heleșteul Călimăneşti a constituit 11,85 mg/l în
sectorul superior şi 11,05 mg/l – în cel inferior, ceea ce corespunde, respectiv, valorilor
de 88,5% şi 80,9% a saturaţiei cu oxigen. Pentru heleşteul Grozeşti a fost determinat
un conţinut al oxigenului dizolvat de 10,42 mg/l, ceea ce corespunde valorii de 77,4%
a saturaţiei cu oxigen. În heleşteul Nisporeni conţinutul de oxigen dizolvat în sectorul
superior a constituit 12,35 mg/l, respectiv 91,7% saturaţie cu oxigen, iar în sectorul
inferior – 11,56 mg/l, respectiv, 85,3%. Astfel, conținutul de oxigen dizolvat în toate
heleșteiele investigate a alcătuit mai mult de 70% de saturație, ceea ce corespunde
valorilor optime pentru creșterea peștilor [20].
Dinamica oxigenului dizolvat este într-o relație interdependentă cu intensitatea
proceselor de consum biochimic și chimic al oxigenului în apă, care reflectă nivelul
poluării unui ecosistem acvatic cu substanțe organice. Prezența substanțelor organice
de proveniență naturală în apele heleșteielor, este o necesitate vitală, deoarece acestea
alcătuiesc baza nutritivă pentru hidrobionți (bacterii, alge, nevertebrate și pești).
Valorile CCOMn și CCOCr în heleșteiele investigate au depășit limitele admisibile
pentru heleșteiele piscicole. În lacul Călimănești CCOMn a avut valoarea medie de
46,5 mgO2/l, CCOCr – de 233,2 mgO2/l; în lacul Nisporeni – 34,0 şi 147,6 mgO2/l,
corespunzător (Fig.2). Cea mai mică valoare a CCOCr a fost depistată în heleșteul
Grozești - 140,4 mgO2/l.
Substanțele organice în aceste ecosisteme, în mare parte, provin din produsele
metabolice ale peștilor, resturile de hrană neutilizată, difuzia substanțelor organice din
straturile de mâl și, parțial, din scurgerile de pe terenurile agricole adiacente. Heleșteiele
investigate necesită efectuarea unor procese ameliorative pentru menținerea CCOMn
şi CCOCr în limitele standardelor de creștere a peștilor: CCOMn – până la 30 mgO2/l,
CCOCr – până la 100 mgO2/l [20].
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Figura 2. Consumul chimic de oxigen cu mangan (CCOMn) și consumul chimic de
oxigen cu bicromat (CCOCr), mgO2/l, toamna, 2018.

Azotul și fosforul au o importanță majoră pentru activitatea vitală a organismelor
acvatice, inclusiv pești, și determină productivitatea biologică naturală în bazinele
piscicole.
Substanțele care conțin azot, inclusiv azotul de amoniu, reprezintă indicatori ai
poluării organice a mediului acvatic. Prezenţa ionilor de amoniu și a amoniacului în
apă indică procesul de nitrificare. Raportul dintre concentrațiile de amoniac liber și
ionii de amoniu din apă depinde de concentrația ionilor de hidrogen, prin urmare, în
apa alcalină saturația cu amoniac este mai mare decât în mediul acid. După cum a
fost menţionat anterior, în perioada de toamnă, apele heleșteielor au avut un pH de
până la 9,8 și o temperatură de 3°C, ceea ce corespunde conținutului de amoniac liber
de până la 42,5% din azotul de amoniu și constituie 0,18-0,30 mg/l. Concentraţiile
înregistrate ale amoniacului liber sunt periculoase, deoarece pot provoca leziuni la
nivelul aparatului branhial al peștilor. Concentrația maximă admisibilă a amoniacului
liber în apa bazinelor piscicole este de 0,05-0,10 mg/l [20].
Este stabilit, că efectul toxic al azotului de amoniu (N-NH4+) asupra novacului
se manifestă la o concentrație a acestuia în apă de 2 mgN/l timp de 5 zile; pentru alte
specii de pești efectul toxic începe de la 0,5 mgN/l [21]. Conținutul azotului de amoniu
în heleșteiele Călimănești, sectorul superior, Grozești și Nisporeni (Fig.3) nu a depăşit
1 mgN/l, cu excepția sectorului inferior al heleşteului Călimănești în perioada de vară
(1,13 mgN/l).
Datele obținute relevă că conținutul de nitrați și nitriți a fost nesemnificativ, cu
excepţia heleşteului Călimănești în perioada de toamnă.
Important de menționat că atât în perioada de vară, cât și de toamnă conținutul
ionilor de amoniu a alcătuit de la 55% până la 90% din conținutul azotului mineral,
ceea ce denotă poluarea organică a heleșteielor investigate cu compuși organici de azot,
procesele de mineralizare ale cărora se petrec lent (Fig.4).
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Figura 3. Conținutul ionilor de amoniu în apa heleșteielor, mgN/l, 2018.

Figura 4. Coraportul formelor minerale de azot (N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-), 2018.

În perioada de vară conținutul de fosfor mineral a fost de 3-4 ori mai mare decât
în perioada de toamnă (Fig.5). Conținutul de fosfor mineral în apele heleșteielor
Călimănești, Grozești și Nisporeni nu a depășit 0,05 mgP/l. Concentrația optimă a
fosforului mineral pentru heleșteie este de 0,5 mgP/l [20].
În perioada de toamnă, conținutul de fosfor total (Ptot) a fost de: 0,02 mgP/l în
heleșteul Călimănești, 0,06 mgP/l – în Grozești și 0,04-0,06 mgP/l – în Nisporeni.
În toate heleșteiele investigate, conținutul de fosfor organic a prevalat asupra celui
mineral, alcătuind de la 60 până la 90% din conținutul de fosfor total.
Duritatea apei reflectă gradul de mineralizare a apei, caracterizează descompunerea
biochimică a substanțelor organice și proprietățile ei ca soluţie de tampon. Rezultatele
cercetărilor hidrochimice, denotă faptul că apa heleşteielor cercetate se referă la
categoria apelor foarte dure. În heleşteul Călimănești duritatea a avut valoarea medie
de 45,7 mg*ech/l, Grozești – 21,5 mg*ech/l, Nisporeni – 35,1 mg*ech/l. Creșterea
durității apei este adesea asociată cu îmbogățirea apei cu dioxid de carbon, care se
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formează ca rezultat al mineralizării substanțelor organice. Apa dură este, de obicei,
mai alcalină, fapt confirmat şi de pH-ul apei de 9,5-9,8.

Figura 5. Conținutul fosforului mineral, mgP/l, 2018.

Figura 6. Mineralizarea în heleșteie, g/l, 2018.

Pentru obținerea puietului de pești dulcicoli, se recomandă o mineralizare a apei de
până la 1 g/l, iar pentru creșterea peștelui-marfă, cum ar fi sângerul, novacul, crapul,
știuca ș.a., se permit valori de 4-6 g/l.
În heleșteul Călimănești mineralizarea apei a atins valoarea medie de 5,47
g/l, Grozești – 5,01g/l, iar Nisporeni – 4,47 g/l (Fig.6.). Astfel, apele heleșteielor
sunt considerate puțin sărate [18]. În sectorul superior al heleșteului Călimănești
mineralizarea apei a fost cu 2,19 g/l mai mare comparativ cu cea din sectorul inferior,
fapt care poate fi explicat prin prelucrarea sectorului superior cu var nestins cu puţin
timp înainte de colectarea probelor de apă.
Conform clasificării propuse de O.A.Alekin [18 ], apa heleşteielor Călimănești
și Nisporeni, după componența ionică, se caracterizează prin indicele SMg-NaІІ (clasa
sulfată, grupa magneziului-sodiului, tipul II), iar apa heleşteului Grozești - SNaІІ (clasa
sulfată, grupa sodiului, tipul II).
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Concluzii
• Starea hidrochimică a heleșteielor Călimănești, Grozești și Nisporeni din
raionul Nisporeni, Republica Moldova, conform ionilor principali, mineralizării,
elementelor biogene, nivelului de saturaţie a apelor cu oxigen, este favorabilă pentru
creşterea sângerului, novacului, crapului, precum și speciilor de pești care se dezvoltă
în apele sărate, de exemplu, chefalul pelingas.
• Heleșteiele cu apă alcalină, cu un pH de 9,5-9,8, necesită măsuri de îmbunătăţire
hidrologică, hidrochimică şi ecologică, în scopul sporirii productivităţii piscicole.
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