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Rezumat
Indicele de Nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia „Prutul de 
Jos” şi Zona Umedă „Unguri-Holoşniţa” denotă valori de la 20 la 100%. Prin corelarea 
dintre Initrif a apei din lacul Beleu şi valoarea diferitor parametri se demonstrează lipsa 
influenţei în proces a Ptot, cu impact mic al pH-ului şi mediu al capacităţii de autoepurare, 
CCO-Cr şi CBO5, iar corelarea cu conţinutul metalelor grele în apa din Zona Umedă 
Unguri-Holoşniţa demonstrează lipsa influenţei a Zn, impact mic având Fe şi CBO5, iar 
pH-ul, concentraţia Cu, Cd, şi Pb au influenţă medie, CA – mare şi CCO-Cr are impact 
major.
Cuvinte cheie: Indice de nitrificare, Rezervaţia «Prutul de Jos» şi Zona Umedă “Unguri-
Holoşniţa”, parametrii chimici şi biochimici.
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Introducere
Protecţia zonelor umede este un obiectiv important pentru Republica Moldova 

deoarece ele îndeplinesc diferite funcţii ecologice: absorb apa, împiedică extinderea 
inundaţiilor, servesc drept sistem natural de filtrare, purifică apa, realimentează apele 
freatice, adăpostesc mii de specii de păsări, insecte, şi alte vieţuitoare, joacă un rol 
central în combaterea schimbărilor climatice şi a altor efecte negative, oferă societăţii 
un şir de bunuri şi servicii valoroase, importante, precum purificarea apei, fertilizarea 
solului, stocarea carbonului [5]. În capitolul IV din Regulamentul-cadru al zonelor 
umede de importanţă internaţională [7] este prevăzută efectuarea cercetărilor ştiinţifice, 
inclusiv (1) studierea evoluţiei proceselor naturale în ecosisteme acvatice şi palustre. 
Direcţiile de bază ale cercetărilor ştiinţifice (pct. 16) includ (3) estimarea capacităţii 
zonelor Ramsar de reducere a nutrienţilor [7].

Rezervaţia „Prutul de Jos” are o valoare deosebită pentru stabilitatea unui echilibru 
natural în zonă, menţinerea viabilităţii râului şi ameliorarea climatică în sudul arid al 
ţării [6]. Teritoriul Zonei Umede „Unguri-Holoşniţa” este intersectat de 9 râuleţe mici, 
în teritoriu fiind 9 bazine acvatice şi 19 lacuri. Stâncile permeabile fisurate constituie un 
mediu favorabil pentru circularea apelor subterane şi de suprafaţă [1, 7].

Zonele umede, însa, reprezintă sisteme ecologice foarte vulnerabile, fiind necesare 
măsuri adecvate cu scopul reducerii/evitării impactului asupra lor. Modificarea 
conţinutului de nutrienţi, inclusiv a compuşilor azotului în ecosistemele acvatice 
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ale zonelor umede duce la schimbări în structura biocenozelor, exercitând influenţă 
negativă asupra întregii funcţionări a ecosistemelor [4, 9]. Un rol de bază în ecosistemele 
zonelor umede îl are calitatea apei din teritoriu. Astfel obiectivul prezentului studiu 
este evaluarea consecinţelor poluării apei zonelor umede „Lacurile Prutului de Jos”  
(Beleu şi Manta) şi „Unguri-Holoşniţa” cu compuşi ai azotului prin determinarea 
indicelui de nitrificare a ionilor de amoniu din ape, proces care induce perturbări la 
nivelul acestor zone. 

Material şi metode
Pentru evaluarea procesului de nitrificare din apele de suprafaţă a fost folosit Indicele 

de nitrificare (Initrif) [12], 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

+), 
concentraţia azotului în mg/L.

Pentru a evidenţia influenţa diferitor parametri ai apelor evaluate asupra valorii 
Indicelui de Nitrificare a fost folosit studiul corelaţional cu implicarea a două variabile 
numerice. După Cohen (1988) [3] 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
Parametrii de calitate a apei de suprafaţă din Zonele Umede Unguri-Holoşniţa 

şi „Lacurile Prutului de Jos” Beleu şi Manta.
În calculul Indicelui de Nitrificare a apelor de suprafaţă din teritoriul Zonelor 

Umede Unguri-Holoşniţa şi „Lacurile Prutului de Jos” Beleu şi Manta au fost utilizaţi 
parametrii chimici din informaţia Serviciului Hidrometeorologic de Stat [8] şi cercetările 
Institutului de Ecologie şi Geografie, Laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate, 
obținute 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” (Conducător:  
Dr. Tărîţă Anatol). 

Componenţa fizico-chimică şi Indicele de nitrificarea)  a apei lacului Beleu.
Determinările analitice efectuate pe probele de apă recoltate din arealul cercetat 

denotă, că concentraţia azotului ionilor de amoniu este de 0-0,11 mgN/L, al nitraţilor 
de 0-0,17 mgN/L, nitriţilor de 0,0015-0,005 mgN/L, valoarea CBO5 în limita 2,29-2,62 
mgO/L şi al pH-ului de 8,18-8,8 [10]. 

Raportul CBO5/CCO-Cr, care este specific capacităţii de autoepurare biologică 
(CA) [11] a apelor de suprafaţă, demonstrează că în apa lacului Beleu procesul este 
lent (CA <0,2). 

Indicele de nitrificare, calculat pentru apele naturale în prezenţa biotei şi al 
nivelului de poluare, indică că în gârlele lacului Beleu are valori egale cu 77-100%, 
mai mare fiind în luna mai (a. 2015) în comparaţie cu luna noiembrie – 57-78%  
(a. 2014) (tab. 1). 
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Tabelul 1. Componenţa fizico-chimică a apei lacului Beleu.

Nr. Indicator 

Data și locul prelevării
14.11.2014, Gârla 27.05.2015, Gârla

Rotaru - 
Manolescu

Popovca 
- Rotaru

Popovca 
-Rotaru

Rotaru – 
Manolescu

Mano
lescu

1. pH 8,470 8,48 8,8 8,18 8,30
2. CBO5, mg/L O 2,52 2,62 2,40 2,29 2,45
3. CCO-Cr, mg/L O 20,20 17,00 12,70 13,30 15,30
4. CA 0,125 0,15 0,19 0,17 0,16
5. Ptot, mg/L 0,098 0,108 0,048 0,094 0,096
6. N-NH4+, mg/L 0,11 0,046 0 0 0
7. N-NO2-, mg/L 0,002 0,002 0,0015 0,005 0,0027
8. N-NO3-, mg/L 0,15 0,17 0 0,17 0,16
9. Initrif, % 57 78 100 77 98

Corelarea dintre Indicele de nitrificare şi valoarea pH-ului, a capacităţii de 
autoepurare, CBO5, CCO-Cr şi conţinutul fosforului total (Ptot), realizată folosind 
metoda dublei analize corelative [3] (fig. 1, a şi b), demonstrează lipsa influenţei 
în proces a CBO5 (r

2 = 0,0139), cu impact mic al pH-ului (r2 = 0,2311) şi mediu al  
Ptot (r

2 = 0,4372) şi CCO-Cr (r2 = 0,4585), iar cu capacitatea de autoepurare corelarea 
este mare (r2 = 0,6207). Astfel este de menţionat rolul autoepurării apelor naturale în 
procesul de transformare a compuşilor amoniului în nitraţi.

A B
CCO-Cr, y = -1,3x + 19,6; r2 = 0,4585.

pH, y = 0,07x + 8,25; r2 = 0,2311.
CBO5, y = -0,009x +2,485; r2 = 0,0139.

Ptot, y = -0,0098x + 0,1182; r2 = 0,4372.
CA, y = 0,012x + 0,123; r2 = 0,6207.

Figura 1. Corelarea dintre Indicele de nitrificare a apei în gârlele lacului Beleu şi 
valoarea pH-ului, a capacităţii de autoepurare, CBO5, CCO-Cr şi Ptot.

Analizând concentraţia azotului din ionii de amoniu, nitriţi şi nitraţi în apa din 
lacurile Beleu (s. Slobozia Mare) şi Manta (s. Manta) în diferite anotimpuri [2], se 
observă, că cele mai mari valori ale indicatorului N-NH4

+ au fost înregistrate în luna 
iunie (0,15-0,64 mgN/L). Concentraţia ionilor de amoniu are un caracter sezonier, 
valorile mai scăzute fiind semnalate în perioada aprilie–octombrie, când decurge mai 
intens procesul de nitrificare confirmat prin valorile indicelui de nitrificare, care în apa 
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lacului Beleu şi Manta este mare (98-100%) în luna iunie, iar în apa lacului Manta 
(100%) în luna aprilie, când nivelul de poluare cu compuşii azotului era mic (tab. 2).

Tabelul 2. Variaţia sezonieră a conţinutului ionilor N-NH4
+, N-NO2

-, N-NO3-  şi a Initrif 
(a. 2012).

Luna de prelevare a 
probei

Parametru
Initrif., 

%N-NH4
+ N-NO2

- N-NO3
-

mg/L
Lacul Beleu, s. Slobozia Mare

februarie 0,33 0,0185 0,904 66
aprilie 0,054 0,005 0,13 69
iunie 0,64 0,011 0 100
octombrie 0,078 0 0,022 20

Lacul Manta, s. Manta
februarie 0,109 0,0067 0,29 71
aprilie 0,005 0 0 100
iunie 0,15 0 0 98
octombrie 0,005 0,0042 0,031 77

Componenţa fizico-chimică a apei de suprafaţă din zona umedă Unguri-b) 
Holoşniţa. Majoritatea râuleţelor din zona umedă Unguri-Holoşniţa au scurgere 
intermitentă (discontinuu, din când în când). 

În cadrul proiectului 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” au fost determinați 
parametrii de calitate ai apelor de suprafaţă din teritoriul zonei umede Unguri-Holoşniţa 
(pH-ul, CCO-Cr, CCO-Mn, CBO5, capacitatea de autoepurare, ionii de amoniu, azotiţi, 
azotaţi, Fe, Cu, Cd, Pb și Zn) (tab. 3 şi 4). 

Tabelul 3. Componenţa fizico-chimică a apelor din teritoriul Zonei Umede Unguri-
Holoşniţa (a. 2013).

Nr. 
probă 

Capacitatea de 
auto-epurare

pH CCO-Cr CBO5 N-NH4 N-NO2 N-NO3 Initrif, 
%U7n. mg/L O mg/L O mg/L mg/L mg/L

1 0,03 7,53 23,2 0,06 0,256 0,019 0,86 76
2 0,18 8,43 9,7 1,8 0,256 0,0067 3,84 94
3 0,63 8,2 1,94 1,22 0,047 0,002 2,01 97
4 0,19 8,47 9,7 1,87 0,22 0,012 2,08 90

1. s. Unguri, la traseu, râuleţul ce curge prin stufăriş; 2. s. Unguri, râuleţul la marginea 
satului, pod; 3. s. Tătărăuca, râuleţ, 500 m de vărsare în fl. Nistru; 4. s. Unguri, râuleţul 
lângă mănăstirea Călărăşeuca.

Concentraţia substanţelor organice în apele de suprafaţă din Zona Umedă Unguri-
Holoşniţa (tab. 3), evaluată după consumul chimic de oxigen CCO-Cr, variază de la 
1,94 mg/L O (Pârăul din s. Tătărăuca, ce curge în fl. Nistru, mai sus de vărsare) până 
la 23,2 mg/L O (râuleţul ce curge prin stufăriş de la marginea s. Unguri pe traseul 
Chişinău - Otaci). 
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Consumul biochimic de oxigen CBO5 este în limitele de la 0,06 (râuleţul de la 
marginea s. Unguri spre Otaci) la 1,87 mg/L O (s. Unguri, râuleţul lângă mănăstirea 
Calarăşeuca). 

Capacitatea de autoepurare a apelor de suprafaţă din ZU „Unguri-Holoşniţa” în 
anotimpul de primăvară practic lipseşte în proba din râuleţul ce curge prin stufăriş de 
la marginea s. Unguri pe traseul Chişinău - Otaci (0,03), fiind mică în probele 2 şi 4 
(0,18-0,19) şi mare în apa râuleţului din s. Tătărăuca, 500 m de vărsare în fl. Nistru. În 
baza rezultatelor obţinute a fost calculat indicele de nitrificare (Initrif.) a apei (tab. 3), care 
are valori mari de la 76 la 97%. 

Evaluarea conţinutului metalelor grele în apele curgătoare din teritoriul Zonei 
Umede Unguri-Holoşniţa a pus în evidenţă următoarele concentraţii: Fe de la 0,057 
la 0,229 mg/L, Zn la 0,0013-0,065 mg/L, Cu la 0,0495-0,21 mg/L, Pb la 0,001-0,038 
mg/L şi Cd la 0,001-0,036 mg/L (tabelul 4). 

Tabelul 4. Concentraţia metalelor grele în apele de suprafaţă din Zona Umedă Unguri-
Holoşniţa (a. 2013).

Nr. Localizarea
Metale grele, mg/L

Fe Pb Cu Cd Zn
1 s. Unguri, râuleţul ce curge prin stufăriş 0,113 0,038 0,0495 0,0360 0,037
2 s. Unguri, râuleţul la marginea satului, pod 0,078 0,001 0,2100 0,0063 0,046
3 s. Tătărauca, râuleţ, 500 m de vărsare în fl. Nistru 0,057 0,004 0,1540 0,0010 0,013
4 s. Unguri, râuleţul lângă mănăstirea Calarăşeuca 0,229 0,030 0,0735 0,0067 0,065
 
Corelarea (fig. 2, a, b, c, d) dintre Indicele de nitrificare cu valoarea pH-ului, a 

capacităţii de autoepurare, CBO5, CCO-Cr şi conţinutul metalelor grele (Fe, Cu, Zn, 
Pb şi Cd) din apele de suprafaţă a Zonei Umede Unguri-Holoşniţa, demonstrează 
practic lipsa influenţei în proces a Zn (r2 = 0,0583), cu impact mic al conţinutului de Fe  
(r2 = 0,1351) şi CBO5 (r

2 = 0,0802). Valoarea pH-ului (r2 = 0,3541), concentraţia Cu 
(r2 = 0,3857), Cd (r2 = 0,4421) şi Pb (r2 = 0,4151) are influenţă medie, capacitatea de 
autoepurare – mare (r2 = 0,55) şi CCO-Cr (conţinutul substanţelor degradabile chimic) 
fiind cu impact major (r2 = 0,8202) asupra procesului de nitrificare a ionilor de amoniu 
din apă. 

a). 
CCO-Cr, y = -3,0779x + 24,917; r2 = 0,8202.
pH, y = 0,0918x + 7,8214; r2 = 0,3541.

b). 
CBO5, y = 0,0986x + 1,0671?; r2 = 0,0802.
CA, y = 0,0684x - 0,0716; r2 = 0,55.
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c).
Cu, y = 0,0214x - 0,0061; r2 = 0,3857.
Zn, y = -0,0027x + 0,0365; r2 = 0,0583.
Fe, y = -0,0103x + 0,1449; r2 = 0,1351.

d).
Cd, y = -0,0038x + 0,024; r2 = 0,4421.
Pb, y= -0,0043x + 0,0312; r2 = 0,4151.

Figura 2. Corelarea dintre Indicele de nitrificare cu parametrii de calitate a apei din 
Zona Umedă Unguri-Holoşniţa.

Studiul realizat demonstrează că nitrificarea ionilor de amoniu în mediul natural, 
reieşind din valoarea indicelui de nitrificare a apei de suprafaţă din „Lacurile Prutului 
de Jos” Beleu şi Manta şi Zona Umedă Unguri-Holoşniţa, este influenţată de conţinutul 
substanţelor degradabile chimic (CCO-Cr), al metalelor grele (îndeosebi Cu, Cd şi Pb) 
şi capacitatea de autoepurare (CBO5/CCO-Cr). 

Concluzii:
Indicele de nitrificare a apei în gârlele lacului Beleu este egal cu 77-100%, mai •	

mare fiind în luna mai (a. 2015) în comparaţie cu luna noiembrie – 57-78% (a. 2014).
Corelarea dintre Indicele de nitrificare cu parametrii apei demonstrează lipsa •	

influenţei în proces a CBO5, cu impact mic al pH-ului, mediu al Ptot şi CCO-Cr, iar 
cu capacitatea de autoepurare corelarea este mare, necesar fiind de menţionat rolul 
autoepurării apelor naturale în procesul de transformare a compuşilor amoniului.

•	Analizând concentraţia azotului din ionii de amoniu, nitriţi şi nitraţi în apa din lacul 
Beleu (s. Slobozia Mare) şi lacul Manta (s. Manta) în diferite anotimpuri se observă, că 
cele mai mari valori ale indicatorului N-NH4

+ au fost înregistrate în luna iunie (0,15-0,64 
mg/L), valori mai scăzute fiind semnalate în perioada aprilie–octombrie, când decurge 
mai intens procesul de nitrificare confirmat prin valorile indicelui de nitrificare, care în 
apa lacului Beleu şi Manta este mare (98-100%) în luna iunie, iar în apa lacului Manta 
(100%) în luna aprilie, când nivelul de poluare cu compuşii azotului era mic.

•	Corelarea dintre Indicele de nitrificare şi valoarea parametrilor de calitate a apelor 
de suprafaţă din Zona Umedă Unguri-Holoşniţa, demonstrează practic lipsa influenţei 
în proces a Zn, cu impact mic al conţinutului de Fe şi CBO5, iar pH-ul, concentraţia 
Cu, Cd, şi Pb au influenţă medie, capacitatea de autoepurare – mare şi CCO-Cr fiind 
cu impact major.
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