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Rezumat
Apele de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat sunt un component important 
pentru protejarea biodiversităţii. În studiu a fost evaluată starea ecologică şi procesul de 
nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră Căpriana-
Scoreni şi Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure, ocolul silvic de scumpie 
Scoreni. Apa din RP Căpriana-Scoreni este de clasele III-IV de calitate (poluată moderat - 
poluată), iar din r. Botna, s. Costeşti, şi lacurile din Ocolul Silvic Scoreni ˗ de clasele II-III 
(bună - poluată moderat) cu diferită durată de oxidare NH4

+ → NO3
-. Conform coeficienţilor 

de irigare apa surselor evaluate este de la bună la satisfăcătoare pentru irigare.
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Introducere
Problemele conservării mediului sunt reglementate prin Convenţia pentru 

protejarea patrimoniului natural şi cultural, încheiată în a. 1978 la Paris. Impactul 
activităţilor economice din Republica Moldova asupra mediului, inclusiv Ariile 
Naturale Protejate de Stat (ANPS), le influenţează direct şi afectează procesele de 
mediu ce decurg în mod natural. Legea nr. 1538 din  25.02.1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat (art. 6) prevede ca prin crearea fondului de arii protejate se 
urmăreşte, inclusiv b) studierea profundă a proceselor naturale din biocenoze [11].

Un component important al ANPS sunt apele de suprafaţă şi subterane, starea 
ecologică a cărora necesită a fi periodic evaluată, deoarece poluarea cu diferite substanţe 
produce un impact semnificativ prin schimbarea compoziţiei speciilor, scăderea 
biodiversităţii lor, eutrofizarea apelor, precum şi reducerea utilizării resurselor de apă.

Calitatea apelor şi evaluarea ei este reprezentată prin Legea apelor  nr. 
272 din 23.12.2011 [10]. Monitorizarea stării ecologice a apelor de suprafaţă în 
Republica Moldova se realizează prin integrarea parametrilor fizico-chimici şi 
microbiologici în 5 clase de calitate [6, 7].

Un criteriu standard al calităţii apei a fost propus cu valoarea de 0,01-0,02 mg 
NH4-N/L pentru protecţia speciilor acvatice sensibile, iar nivelul de azot total mai mic 
de 0,5-1,0 mg/L ar putea preveni acidifierea şi eutrofizarea ecosistemelor acvatice (cu 
excepţia ecosistemelor cu nivel al azotului în mod natural ridicat [3, 4]. 

Astfel în cercetare a fost evaluată starea ecologică şi procesul de nitrificare a ionilor 
de amoniu în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră Căpriana–Scoreni (raionul 
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Străşeni şi com. Truşeni, mun. Chişinău) şi ocolul silvic de scumpie Scoreni (raionul 
Ialoveni), studiu realizat 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”.

Rezervaţia peisajeră (RP) Căpriana-Scoreni cu  o suprafaţă de 1762,4 ha este o 
arie protejată, amplasată între satele Lozova, Vorniceni, Pănăşeşti, Truşeni şi Cojuşna, 
ocolul silvic Căpriana (Căpriana, parcela 21, subparcelele 7-14; parcela 27, subparcelele 
4-13; parcela 33, subparcelele 2, 3, 5; parcelele 28-30, 34-36) şi ocolul silvic Scoreni 
(Scoreni, parcelele 1-8). 

Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure este o arie protejată  cu suprafaţa 
de 110,2 ha, care se află între satele Malcoci şi Condriţa, ocolul silvic de scumpie Scoreni, 
(Scoreni, parcela 22, subparcelele 1, 2, 4, 7; parcela 23, subparcela 3) [11].

Potenţialul ecologic valoros al Rezervaţiei peisajere Căpriana-Scoreni, specific 
categoriei de protecţie, este prezentat de peisajele de luncă (redate de r. Işnovăţ cu 
numeroase meandre) şi colină (pante şi ravene) care  determină condiţiile climaterice 
ale habitatului şi particularităţile componentelor acestei rezervaţii. 

Rezervaţia naturală silvică Sector-etalon de pădure este prezentată de arboretele 
natural fundamentale de gorun şi stejar pedunculat cu speciile rare de scoruş (Sorbus 
domestica) şi cărpiniţă (Carpinus orientalis).  

Reieşind din faptul că prin Rezervaţia peisajeră Căpriana-Scoreni şi ocolul silvic 
Scoreni traversează r. Botna şi r. Işnovăţ, plus la aceasta, la nord de s. Costeşti, pe coasta 
stângă a văii r. Botna, se află Aflorimentul Costeşti, iar pe malul stâng  al r. Işnovăţ este 
Reciful Ialoveni (monumente ale Naturii), în studiu a fost inclusă şi apa din r. Botna 
(s. Costeşti) şi r. Işnovăţ (s. Scoreni), fiind constatat că calitatea apei râurilor mici se 
caracterizează printr-un grad înalt de poluare cu ioni de amoniu, nitriţi, etc, iar r. Botna 
- ca unul dintre cele mai poluate râuri după majoritatea parametrilor monitorizaţi [14].  

Materiale şi metode
Recoltarea probelor de apă şi indicii de calitate determinaţi. 
Recoltarea probelor de apă a fost efectuată conform cerinţelor normative 

respectând tipul de veselă, condiţiile de conservare şi transportare. În probele de apă au 
fost determinaţi parametrii fizico-chimici (pH, reziduu fix, calciu, magneziu, duritate, 
cloruri, sulfaţi, amoniu, azotiţi, azotaţi, bicarbonaţi, sodiu şi potasiu) în conformitate cu 
Standardele naţionale [5, 19-30]. 

Determinarea clasei de calitate a apei de suprafaţă. 
Clasa de calitate a apelor de suprafaţă a fost evaluată conform Regulamentului cu 

privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă [6]
Evaluarea procesului de nitrificare a ionilor NH4

+ în apele de suprafaţă.
Nitrificarea este procesul prin care se realizează oxidarea biochimică a  ionilor de 

amoniu. Soluţiile de apă naturală au fost expuse luminii solare (s-au exclus razele solare 
directe) la temperatura variabilă de zi şi noapte. Deoarece schimbarea conţinutului de 
microorganisme în procesul biochimic în funcţie de viteza procesului nu are caracter 
liniar, rezolvarea analitică a problemei s-a realizat urmărindu-se concentraţiile de NH4

+, 
NO2

-, NO3
- şi valoarea pH-ului [12, 20, 22, 28]. 

Determinarea Indicelui de poluare a apei  (IPAcc) şi clasificarea calităţii apei 
de suprafaţă.
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Indicele de Poluare a Apelor de suprafaţă (IPAcc), s-a calculat după formula:  
IPAcc = ∑ VNCi / Ni,
unde ∑VNCi este suma valorilor intermediare ale nivelului de calitate pentru 

concentraţia concretă a parametrilor fizico-chimici, iar Ni este numărul parametrilor 
utilizaţi pentru calculul IPAcc. Clasificarea calităţii apei de suprafaţă a fost evaluată 
după pontajul IPAcc, % [17].

Coeficienţii de irigare a apei au fost calculați după Stebler şi SAR (Sodium 
adsorption ratio) [31].

Rezultate şi discuţii
Sursele majore de poluare a apelor în raioanele Străşeni şi Ialoveni 
Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane este cauzată, în special, de evacuările 

apelor uzate neepurate sau insuficient epurate în receptorii naturali. O problemă 
severă în Republica Moldova este lipsa instalaţiilor suficiente şi moderne de epurare 
a apelor uzate, fiind încălcat astfel Regulamentul privind cerinţele de colectare, 
epurare şi deversare a apelor uzate [8].În raioanele Ialoveni din 4 şi Străşeni din 10  
complexe de epurare a apelor uzate cca 50% (2 şi respectiv 4) nu funcţionează sau au 
epurare insuficientă, fiind lipsă totalmente a epurării normative [9]. O altă problemă 
în republică este şi managementul neadecvat al deşeurilor, în special celor menagere 
prin depozitarea neregulamentară a lor. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică 
cantitatea de deşeuri menajere solide formate a crescut  de la 155,9 mii tone în a. 2009 
la 276,010 mii tone în a. 2016 [1]. 

În raionul Ialoveni la sfârşitul a. 2015 existau 3100 t de deşeuri de producţie şi 
consum formate şi depozitate, iar în raionul Străşeni existau 12500 t. Deşeuri toxice 
la întreprinderi şi organizaţii pe clase de toxicitate în raionul Ialoveni au fost formate 
în total 1040 t, în raionul Străşeni fiind 7,9 t [15].  În a. 2017, în aceste raioane s-au 
înregistrat 67 gunoişti neautorizate cu suprafaţa totală de 6,045 ha (în r-nul Ialoveni 29 
un. – 6,0 ha; r-nul Străşeni – 38 un. – 0,045 ha).

Astfel în raioanele Străşeni şi Ialoveni există diferite categorii de presiuni 
antropice, surse de poluare, care pătrund în mediul înconjurător, inclusiv cel acvatic. 

Apele de suprafaţă din RP Căpriana-Scoreni şi Ocolul Silvic Scoreni.
În studiu au fost recoltate şi analizate apele de suprafaţă din iazul (băltoacă) din 

RP Căpriana-Scoreni (r-nul Străşeni); lacul (secţiunea nord: N 47°02.016; E 028°37.023 
şi secţiunea sud: N 47°02.090; E 028°36.962) din Ocolul Silvic Scoreni (r-nul Ialoveni). 
Deoarece prin raioanele Străşeni şi Ialoveni, RP Căpriana-Scoreni şi Ocolul Silvic 
Scoreni, traversează râurile Botna şi Işnovăţ a fost evaluată şi starea de calitate a apei 
lor. Râul Botna este un afluent al fl. Nistru şi izvorăşte pe panta sud-estică a unui versant 
glisant într-o pădure de fag-carpen şi străbate mai multe localităţi, proba pentru studiu 
fiind recoltată lângă s. Costeşti (N 46°52.440; E 028°45.786). Proba pentru studiu din r. 
Işnovăţ  a fost recoltată lângă s. Scoreni (N 47°06.47; E 28°60.86) [13].

Parametrii de calitate şi nivelul de poluare a apelor de suprafaţă în studiu.
Apa din iaz (băltoacă) şi r. Işnovăţ (s. Scoreni) RP Căpriana-Scoreni (r-nul 

Străşeni) după diferiţi parametri de calitate se încadrează în clasele III-IV de calitate 
(de la poluată moderat la poluată); apa lacurilor din Ocolul Silvic Scoreni (nord şi 
sud) - în clasele II-III de calitate şi r. Botna, s. Costeşti (r-nul Ialoveni) - de la afectată 
uşor de activitatea antropică la moderat poluată [6]. Conform coeficienţilor de irigare 
Stebler şi SAR apa este de la excelentă la satisfăcătoare pentru irigare (tab. 1).

Ecologia şi Geografia



179

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(341) 2020

Tabelul 1. Componenţa fizico-chimică, calitatea şi nivelul de poluare a apei din RP 
Căpriana-Scoreni şi Ocolul Silvic Scoreni (anotimpul de primăvară).

Parametrii
RP Căpriana-Scoreni Ocolul Silvic Scoreni

Iaz r. Işnovăţ Lac-nord Lac-sud r. Botna
pH 7,45 8,0 8,25 8,15 8,1
Duritate, me/L 2,0 10,2 5,0 5,2 11,5
Ca2+, mg/L 24,0 116 62,0 66,0 80,0
Mg2+, mg/L 9,5 53,0 22,0 23,0 90,0
Na+, mg/L 75,0 41,0 28,0 34,0 139,0
Cl-, mg/L 11,0 46,0 21,0 23,0 101,0
SO4

2-, mg/L 24,0 51,0 14,0 17,0 184,0
HCO3

-, mg/L 134,0 585,0 323,0 354,0 640,0
Mineralizarea, mg/L 211,0 601,0 308,0 340,0 917,0
NH4

+, mg/L 1,03 0,041 0,16 0,11 0,08
NO2

-, mg/L 0 0,37 0,007 0,02 0,21
NO3

-, mg/L 0 2,5 0,03 0 3,7
CCO-Cr, mg/LO 33,0 61,0 86,0 103,0 31,0
Turbiditatea, gr. 0 193,0 11,0 19,0 43,0

Clasa de calitate III-IV: poluată moderat-
poluată II-III: bună - poluată moderat

IPAcc, % - starea apei 
(nutrienţi şi CCO-Cr) 73 - bună 59 - poluare 

medie 81- bună 78- bună 63 - poluare 
medie

Coeficienţii de irigare:

Stebler 32 -bună 17 - satisfă
cătoare 42 - bună 31 - bună 10 - satisfă

cătoare

SAR 3 -  bună 0,7 -  bună 0,7 -  bună 0,85 -  bună 2,3 - bună

Specific este că apa din iazul RP Căpriana-Scoreni r-nul Străşeni conţinea cca 
1 mg/L ioni de amoniu, în celelalte probe fiind doar 0,041-0,16 mg/L NH4

+, fapt ce 
a servit drept motiv de evaluare a procesului de nitrificare în apele de suprafaţă în 
studiu Indicele de poluare a apei conform clasei de calitate (IPAcc) pentru 4 parametri 
(nutrienţi şi CCO-Cr) [17] variază de la 73% la 81% (stare bună, Lac-nord) în apa 
lacurilor/iazului în studiu, iar în r. Işnovăţ (RP Căpriana-Scoreni) şi r. Botna, (s. 
Costeşti), este egal cu 59% şi, respectiv, 63%,  ceea ce denotă o poluare medie.

Procesul de nitrificare a ionilor NH4
+ în apele de suprafaţă.

Deoarece compuşii azotului sunt prezenţi în elementele principale ale biosferei 
(atmosfera, hidrosfera, scoarţa terestră şi ţesuturile biosferei), iar activitatea umană 
(apele uzate, reziduurile menajere, industriale, deşeurile animaliere, etc.) reprezintă una 
din sursele de poluare continuă a hidrosferei, inclusiv cu ioni de amoniu, a fost evaluat 
procesul de nitrificare a lor în apele de suprafaţă din Rezervaţia peisajeră Căpriana–
Scoreni, r. Botna (s. Costeşti) şi r. Işnovăţ (s. Scoreni). 

În sol nitrificarea este importantă deoarece plantele pot utiliza numai azot sub 
forma de nitrat. În apele naturale însă procesul de nitrificare se caracterizată printr-un 
consum mare de oxigen (1 mg NH4-N necesită 4,6 mg O2) şi printr-o producţie mare 
de acizi (1 mol de NH4-N formează 2 moli de H+) [2]. Evaluarea conţinutului ionilor 
de amoniu/amoniacului şi al procesului de nitrificare (transformarea ionilor de amoniu 
şi de azotiţi în ioni azotat mai puţin toxici) în apele de suprafaţă este considerată 
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cercetare utilă deoarece amoniacul, ionii de amoniu, de azotit, sunt toxice atât pentru 
macroorganismele acvatice, mamiferele tinere, cât şi pentru om [16].

În Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de 
suprafaţă [6] din Republica Moldova este prevăzută concentraţia azotului de amoniu, 
nitrit şi nitrat specificată pentru 5 clase de calitate a apei, fiind menţionat că funcţionarea 
ecosistemelor şi protecţia ihtiofaunei Salmonide este sigură în apele naturale doar de 
clasa I şi II, iar a Ciprinidelor – clasa I, II şi III.

Apele RP Căpriana-Scoreni, r-nul Străşeni.
Oxidarea ionilor de amoniu (NH4

+ → NO2
-), etapa I a procesului de nitrificare, în 

apa din iaz (băltoacă) RP Căpriana-Scoreni a avut loc timp de 15 zile, iar etapa II (NO2
- 

+ 0,5O2 = NO3
-) a durat 31 de zile (fig. 1).

Un caz ieşit din comun a fost evidenţiat la evaluarea procesului de oxidare a 
ionilor de amoniu în apa din r. Işnovăţ (Căpriana-Scoreni), care iniţial era tulbure. Fiind 
adăugat de 7 ori câte 2,0-2,5 mg/L NH4

+, ionii de amoniu se oxidau (etapa NH4
+ → 

NO2
-) de fiecare dată în 1-3 zile. În total experimentul a durat 30 de zile, fiind adăugat 

cca 19 mg/L ioni NH4
+. În ziua a 18-a a început să se descompună substanţele ce conţin 

azot, prezente în apa naturală, şi a crescut conţinutul ionilor de amoniu de la 2,62 mg/L 
la 7,5 mg/L (ziua a 22-a), oxidându-se timp de 3 zile (fig. 2 a). În procesul de oxidare a 
ionilor NO2

- până la NO3
-  în apa din r. Işnovăţ (Căpriana-Scoreni) variază concentraţia 

nitriţilor din motiv că s-a adăugat de mai multe ori (7 ori) ioni de amoniu, procesul în 
total a durat 31 de zile (fig. 2 b).

În rezultatul procesului de nitrificare în probele de apă din RP Căpriana-Scoreni, 
r-nul Străşeni a crescut pH-ul apei cu 0,4-1,0 un. şi conţinutul nitraţilor cu cca 8,5 – 
123,0 mg/L, cel mai mult fiind în apa din r. Işnovăţ (Căpriana-Scoreni), în care s-a 
adăugat de 7 ori câte 2,0-2,5 mg/L NH4

+. Astfel, în apele naturale la o concentraţie 
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mare de ioni de amoniu/amoniac (de ex. pe 07.09.2018 r. Răut, aval or. Bălţi – 11 
mg/L; r. Bâc, s. Gura Bâcului, pe 20.07.2018 – 16,5 mg/L) [14, 18].  concomitent cu un 
conţinut mare de nitriţi şi apoi nitraţi, creşte valoarea pH-ului, fenomene care necesită 
a fi monitorizate, îndeosebi în cazuri de poluare accidentară.

Apele din Ocolul Silvic Scoreni şi r. Botna, s. Costeşti, r-nul Ialoveni.  
Oxidarea ionilor de amoniu (NH4+ → NO2-)  în apa din r Botna, s. Costeşti, a avut 

loc (temperatura variabilă de zi şi noapte) timp de 8 zile, în apa din lacurile Ocolului 
Silvic Scoreni durând 14 zile (fig. 3 a). Oxidarea ionilor NO2

- până la NO3
- în apa din r. 

r Botna a durat 18 zile, în lacul din sud cu alge verzi (verdeaţă) – 26 de zile, iar în lacul 
din nord – 33 de zile (fig. 3 b). 

Un argument al duratei mai mari a oxidării nitriţilor în apa din lacul-nord (Ocolul 
Silvic Scoreni) poate fi prezenţa substanţelor organice în apa (CCO-Cr 86,0 mg/L O), 
iar a algelor verzi în apa lacului din sud (CCO-Cr este 103,0 mg/L O) este un stimul al 
procesului. 

Rezultatele obţinute în studiu sunt utile pentru perfectarea paşapoartelor ecologice 
ale ANPS. Pentru o stare ecologică bună a apelor din ANPS este utilă mobilizarea 
factorilor responsabili de protecţie a mediului.

Concluzii:
•	 Apa din lacul din nord şi r. Işnovăţ (RP Căpriana-Scoreni) după diferiţi 
parametri de calitate se încadrează în clasele III-IV de calitate, de la poluată 
moderat la poluată în anotimpul de primăvară. Apa din r. Botna, s. Costeşti, şi 
lacurile de nord şi sud din Ocolul Silvic Scoreni, r-nul Ialoveni - în clasele II-III 
de calitate: de la afectată uşor de activitatea antropică la moderat poluată.  
•	 Conform coeficienţilor de irigare Stebler şi SAR apa din sursele evaluate este 
de la bună la satisfăcătoare pentru irigare.
•	 Oxidarea ionilor de amoniu (NH4+ → NO2

-) în apa din lacul din nord (băltoacă) 
RP Căpriana-Scoreni a avut loc timp de 15 zile, în apa din r. Işnovăţ, fiind adăugat 
de 7 ori câte 2,0-2,5 mg/L NH4

+, ionii de amoniu se oxidau în 1-3 zile. În ziua a 
18-a a început să se descompună substanţele ce conţin azot şi a crescut conţinutul 
ionilor de amoniu de la 2,62 mg/L la 7,5 mg/L (ziua a 22-a), oxidându-se timp de 
3 zile; în apa din r. Botna, s. Costeşti, r-nul Ialoveni, a avut loc timp de 8 zile, în 
apa din lacurile  Ocolului Silvic Scoreni durând 14 zile.
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•	 Oxidarea ionilor NO2
- până la NO3

-  a durat de la 18 zile în apa r. Botna la 26-
33 de zile din lacul din nord şi sud al RP Căpriana-Scoreni şi r. Işnovăţ, variind 
concentraţia nitriţilor din motiv că s-a adăugat de mai multe ori (7 ori) ioni de 
amoniu, procesul în total a durat 31 de zile. 
•	 În rezultatul procesului de nitrificare în probele de apă din RP Căpriana-
Scoreni, r-nul Străşeni a crescut pH-ul apei cu 0,4-1,0 un. şi conţinutul nitraţilor 
cu cca 5,5 – 123,0 mg/L, cel mai mult în apa din r. Işnovăţ. 
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