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rezumat
În studiu sunt reflectate rezultatele evaluării stării ecologice a apei r. Bâc şi fl. Nistru la 
revărsarea r. Bâc. În apa r. Bâc s-au depistat 33 mg/L compuşi ai amoniului (grad înalt 
de poluare). A fost modelat procesul de nitrificare a ionilor de amoniu în apa din fl. 
Nistru (amonte şi aval revărsarea r. Bâc), r. Bâc şi lacul Ghidighici, constatând influenţa 
substanţelor degradabile chimic şi biochimic. S-a depistat şi amoniac liber în apa r. Bâc: 
0,21-0,35 mg/L (la 150C) şi 0,3-0,5 mg/L NH3 (la 200C), depăşind de 2,5-5,5 ori valoarea 
de securitate pentru ape emisii intermitente (0,089 mg/L). 
Cuvinte cheie: Parametrii fizico-chimici, r. Bâc, starea ecologică, procesul de nitrificate, 
Indice de nitrificare, capacitatea de autoepurare.
Depus la redacţie 13 decembrie 2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresa pentru corespondenţă: Sandu M., Institutul de Ecologie şi Geografie, str. 
Academiei, 1, MD 2028 mun. Chişinău, Republica Moldova; e-mail: sandu_mr@yahoo.
com. tel. (+373 22) 72 55 42.

 introducere
Apele de suprafaţă sunt un component important al Ariile Naturale Protejate de 

Stat, iar evaluarea stării lor ecologice este necesară, deoarece poluarea influenţează 
compoziţia speciilor, biodiversităţii lor, eutrofizarea apelor, etc.

In conformitate cu anexa V din Directiva Cadru în domeniul Apei [6], informaţiile 
furnizate de sistemul de monitoring al apelor de suprafaţă sunt necesare inclusiv pentru 
clasificarea stării corpurilor de apă la proiectarea eficientă a programelor de supraveghere, 
evaluarea schimbărilor pe termen lung datorită cauzelor naturale şi activităţilor antropice 
şi cuantificarea condiţiilor de referinţă pentru apele de suprafaţă.

Starea ecologică a apelor de suprafaţă în Republica Moldova se caracterizează prin 
integrarea parametrilor fizico-chimici şi microbiologici în 5 clase de calitate [11].  

În studiu a fost evaluată starea ecologică, după parametrii fizico-chimici şi procesul 
de nitrificare a ionilor de amoniu, a apelor de suprafaţă din r. Bâc (or. Străşeni şi raionul 
Anenii Noi), lacul Ghidighici şi fl. Nistru (amonte şi aval revărsarea r. Bâc), zone 
adiacente Ariilor Naturale Protejate de Stat.

În a. 2015 s-a constatat că apa r. Bîc (4 km în aval or. Sîngera şi s.Gura Bîcului) 
după pH a fost de clasa I (foarte bună) de calitate , după concentraţia ionilor NO3

- 
şi Cl- - de clasa II (bună), în rest apa era de clasa IV (poluată)-V (foarte poluată)  
de calitate. [12].

Reieşind din faptul că în apa r. Bâc s-a depistat (a. 2019) o cantitate mare a ionilor 
de amoniu de cca 33 mg/L (în a. 2012 - cca 77 mg/L [14]), plus la aceasta, apa se 
caracterizează printr-un grad înalt de poluare cu substanţe chimic degradabile (CCO-Cr 
de 123-252 mgO/L) şi se deversează în fl. Nistru, a fost modelat procesul de nitrificare 
a ionilor de amoniu în apele din fl. Nistru (amonte şi aval revărsarea r. Bâc) şi r. 
Bâc (r-nele Străşeni şi Anenii Noi) şi lacul Ghidighici. În apele naturale procesul de 
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nitrificare se caracterizează 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+) [3]. Astfel pentru nitrificarea 33 mg/L NH4+ s-a consumat cca 152 mg/L oxigen 
dizolvat în apa râului. 

Ionii de amoniu şi azotiţii sunt foarte toxici pentru biota acvatică. De ex., pentru a 
se întreţine viaţa piscicolă conform Directivei Consiliului 78/659/CEE [7] sunt propuse 
următoarele condiţii: ape salmonicole: ≤ 0,04 mg/L NH4

+, ≤ 0,01 mg/L NO2
-; ape 

ciprinoide: ≤ 0,2 mg/L NH4
+; ≤ 0,03 mg/L NO2

-, fiind considerată necesară evaluarea 
în cercetare a conţinutului ionilor de amoniu/amoniacului şi al procesului de nitrificare 
în apele de suprafaţă [15]. 

Materiale şi metode.
Probele de apă au fost recoltate conform SM SR ISO 5667-6:2011 [22].
Indicii de calitate în probele de apă au fost determinaţi respectând Standardele 

naţionale şi internaţionale privind metodele de prelucrare şi de determinare a 
parametrilor fizico-chimici: pH, culoarea, turbiditatea, CCOCr, CBO5, ionii de amoniu, 
azotiţi, azotaţi [5, 18] precum şi clasificarea apelor de suprafaţă [12]. 

Conţinutul total de solide dizolvate (TSD/mineralizarea) a fost calculat folosind 
ecuaţia [2]: TSD (mg/L) = Ca2+ + Mg2+ +Na+ + K+ + (0,5·HCO3

-) +CI- +SO4
2- +NO3

-.  
Conţinutul amoniacului (NH3) în apele evaluate a fost calculat prin formula [17]:
X, mg/l nH3 = (CnH3, %) . a / 100% ,
unde CNH3, % este valoarea obţinută la pH-ul şi temperatura probei de apă; A, este
conţinutul (NH4

+ + NH3), mg/L, determinat experimental în proba de apă 
cercetată.

Corectitudinea lucrului analitic a fost verificată, folosind standardul intern.
Totalitatea proceselor naturale hidrologice, chimice, biochimice, ce au loc în apele 

naturale poluate sau slab poluate şi joacă rolul de îmbunătăţire a calităţii apei până 
la particularităţile şi proprietăţile unei ape naturale nepoluate constituie autoepurarea. 
Pentru determinarea capacităţii de autoepurare (CA) s-a folosit raportul CBO5/CCO-Cr 
[25, 27].

Pentru evaluarea procesului de nitrificare din apele de suprafaţă a fost evaluat 
Indicele de nitrificare (Initrif) [26], 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 Initrif în apele de suprafaţă implică concentraţia azotului 
amoniacal, azotit şi azotat (mg/L) din apa naturală: 

Initrif = (n-no3 · 100) : (n-no3
- + n-no2

-+ n-nH4
+ ).

Nitrificarea este procesul prin care se realizează oxidarea biochimică a amoniului 
cu ajutorul microorganismelor Nitrosomonas şi Nitrobacter: 

2nH4
+ + O2 = 2nH2oH + 2H+  

nH4
+ + 1,5o2 = no2

- + 2H+ + H2O
no2

- + 0,5o2 = no3
-

În procesul de nitrificare a ionilor NH4
+ în apele de suprafaţă în studiu soluţiile de 

apă naturală au fost expuse luminii solare (s-au exclus razele solare directe). 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 ionilor NH4

+, NO2, NO3
- şi valoarea pH-ului [18, 20, 21, 23]. 
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La prelucrarea statistică a datelor obţinute s-a procedat în primul rând la calcularea 
parametrilor statistici: media aritmetică, eroarea mediei, nivelul de confidenţă 95%, 
utilizând aplicaţia Descriptive Statistics din Microsoft Excel [10]. 

rezultate şi discuţii
Poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane este cauzată, în cele mai multe 

cazuri, de sectorul gospodăriei comunale (staţiile de epurare, apele uzate, deversările 
apelor neepurate din sistemul comunal, managementul neadecvat al deşeurilor 
menajere solide în toate localităţile), sectorul agrar (dejecţiile animaliere acumulate 
în acumulatoare, depozitele de pesticide etc.), sectorul energetic, bazele de produse 
petroliere, staţiile de alimentare cu petrol, alte surse, care prezintă focare de poluare 
continuă. Volumul apelor uzate, epurate insuficient, deversate în obiectivele acvatice 
din republică s-a majorat din 2002 până în 2016 de la 18,9 mln m3 până la 26,0 mln m3, 
dar volumul apelor fără epurare s-a mărit de la 0,5 mln m3 până la 2,0 mln m3 .

În r-nul Anenii Noi cca 60% din complexele de evacuare şi epurare a apelor uzate 
funcţionează insuficient şi cca 40% nu funcţionează, fiind lipsa epurarea normativă. 
Depozite de deşeuri în raion în 2018 erau în total 104, dintre care 22 fiind exploatate, 
49 - gunoişti stihiinice, iar 33 unităţi au fost lichidate [1].

Utilizând practica acumulată în alte state, este necesar ca autorităţile publice 
locale să dispună de o infrastructură viabilă de colectare, de un program echilibrat 
privind gestionarea deşeurilor. Noile sisteme integrate de management al deşeurilor 
vor cuprinde colectarea şi transportul deşeurilor, staţii de transfer a deşeurilor, staţii de 
sortare şi compostare şi depozite regionale de deşeuri.

Menţinerea şi reglarea regimului hidrologic (cantitativ şi calitativ) în bazinele 
acvatice este una din funcţiile ecologice ale pădurii [24]. Împădurirea versanţilor şi 
a zonelor de protecţie a râurilor sunt măsuri necesare, care contribuie semnificativ 
nu numai la consolidarea terenurilor şi diminuarea alunecărilor de teren, dar şi la 
îmbunătăţirea calităţii apei, păstrarea biodiversităţii şi arhitecturii peisagistice. În 
Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru [11] se specifică că 
bazinul hidrografic al r. Bâc este acoperit cu doar 45797 ha (20,69%) de păduri, care 
nesemnificativ asigură regimul lui stabil.

calitatea apei r. bâc, lacului ghidighici şi fl. nistru (amonte şi aval de 
revărsarea r. bâc).

Reieşind din legătura reciprocă a apelor din natură s-a evaluat, pentru comparaţie, 
componenţa şi starea ecologică a apelor de suprafaţă (râuri) din r-nul Anenii Noi: 
fl. Nistru cu albie majoră (amonte şi aval de revărsarea r. Bâc); r. Bâc cu o albie 
minoră (aval or. Străşeni, până la deversarea în fl. Nistru); lacul Ghidighici (la baraj). 
Deoarece plantele acvatice au un rol deosebit în ecosistemele acvatice, s-a studiat apa 
din lacul Ghidighici, după stufăriş.

Componenţa fizico-chimică, CA, Initrif şi IPAcc ai apelor cercetate este expusă în 
tabelul 1.

S-a constatat că în ambele anotimpul de primăvară şi toamnă apele au parametri 
practic similari cu deosebirea apei din r. Bâc şi fl. Nistru aval de revărsarea r. Bâc. Apa 
din fl. Nistru după parametrii fizico-chimici şi capacitatea de autoepurare se încadrează 
în clasa I-III de calitate (bună – moderat poluată), cu excepţia apei din fl. Nistru, aval de 
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revărsarea r. Bâc, unde apa este de calitatea III-IV (moderat poluată-poluată). Indicele 
de poluare a apei (IPAcc,%) [19] din fl. Nistru variază de la 68 la 86% (stare bună) cu 
excepţia apei aval de revărsarea r. Bâc, unde IPAcc are valoarea de 50-55% (poluare 
medie). 

tabelul 1. parametrii fizico-chimici, ca, initrif şi ipacc ai apelor fl. nistru, r. bâc şi 
lacului ghidighici (anotimpul de primăvară şi toamnă, Pr./T.).
parametrii / proba 1 2 3 4 5 6 
pH 8,1 7,7/7,6 7,75 7,4/7,6 7,95 8,1
duritatea, mg.echv/l 4,6 6,1/4,8 14,7 9,7/6,8 9,8 10,4
Ca2+, mg/l 62 67/60 132 89/76 42 52
Mg2+, mg/l 18 33/22 97 63/36 92 93
na+ + K+, mg/l 37 88/92 154 253/164 178 163
cl-, mg/l 27 57/49 104 120/104 99 96
SO4

2-, mg/l 91 156/112 294 393 345 321
Hco3

-, mg/l 213 314/293 763 555/573 461 497
cco-cr, mg/lo 19,3 51,4/109,3 52,8 123/252 33,6 45,6
cbo5, mg/lo 7,9 12,2/27,4 16,3 21,5/60,5 9,4 9,1
nH4

+, mg/l 0 7,35/7,29 2,9 33,9/32,6 0,23 0,12
no2

-, mg/l 0,05 0,2/0,1 0,55 0,28/0,03 0,03 0,07
no3

-, mg/l 4,2 3,5/5,5 20,2 2,9/1,8 0,26 0,36
po4

3-, mg/l 0,16 2,6/0,37 6,2 4,8/1,6 0,37 0,29
reziduu fix, mg/l 345 561/495 1182 1199/750 986 973
CA 0,41 0,24/0,25 0,12 0,17/0,24 0,28 0,2
Initrif., % 94 13/18 66 2,6/1,6 26 42

bună nesatisf. medie nesatisf. satisf. medie
ipacc, % 71 55/50 39 43/46 62 61
calitatea apei bună medie Poluată medie
1 – fl. nistru, amonte revărsarea r. bâc; 2 - fl. nistru, în aval de revărsarea r. bâc; 3 – r. bac, aval de 
or. Străşeni; 4. r. bac, s gura bâcului, gura de vărsare în fl. nistru; 5 - lacul ghidighici la baraj; 
6 - lacul ghidighici după stufăriş. 

Apa r. Bâc are un IPAcc de la 39% (aval or. Străşeni) la 43-46% (la revărsarea în 
fl. Nistru), deci este de clasa IV-V (poluată-foarte poluată). 

În lacul Ghidighici se îmbunătăţeşte starea ecologică a apei din r. Bâc (rolul 
pozitiv al stufărişului la intrarea în lac), având un IPAcc de 61-62% (clasa III,  
poluare medie). 

Capacitatea de autoepurare a apei din fl. Nistru amonte de revărsarea r. Bâc are 
valori de la 0,4 la 0,51 (autoepurare medie), iar în aval de revărsarea r. Bâc şi r. Bâc are 
un nivel mic de autoepurare (de la 0,12 la 0,28) 

Indicele de nitrificare a apei (Initrif) din fl. Nistru, amonte de revărsarea r. Bâc, are 
valori de 94% (nitrificare eficientă), aval de revărsarea r. Bâc fiind mic de doar 13-18%. 
Nitrificarea este de la medie la mică pe cursul r. Bâc (26-66%), practic lipsind în apa 
râului la deversarea în fl. Nistru (1,6-2,6%) (tab. 1). 
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În anexa nr. 4 din Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru 
[11] este specificat că după parametri fizico-chimici, microbiologici şi hidrobiologici 
apa din r. Bâc în aval de or. Străşeni până la s. Gura Bâcului este, în marea majoritate, 
de clasa V de calitate (foarte poluată). Consecinţa poluării apei r. Bâc este constatată şi 
în studiul biotei din apă, biocenozele acvatice fiind în stare degradată şi grav afectată 
în ecosistem [4].

evaluarea procesului de nitrificate în apa din r. bâc şi fl. nistru amonte şi în 
aval de revărsarea r. bâc. 

Etapa NH4
+ → NO2

- de nitrificare în proba de primăvară din r. Bâc până la 
deversarea în fl. Nistru a fost cu durata de 16 zile, iar NO2

- → NO3
- din proces (probele 

din primăvară) a durat până la 36 de zile. Procesul de nitrificare are loc similar celui 
din apa recoltată şi în luna septembrie cu excepţia apei r. Bâc până la deversarea în fl. 
Nistru, în care din cca 33 mg/L NH4

+ s-au format 129,5 mg/L NO2
- (fig. 1), cea ce este 

periculos pentru biota acvatică, dar şi fiind consumată o cantitate mare de oxigen [9]. 

Figura 1. etapele nH4
+ → no2

- şi 
no2

- → no3
- în procesul de nitrifi-

care în apa din r. bâc până la devers-
area în fl. Nistru 

Etapa NH4
+ → NO2

- în procesul de nitrificare în apa din fl. Nistru a fost cu durata 
de la 16 zile (aval de revărsarea r. Bâc) până la 26 de zile (amonte revărsarea r. Bâc). 
Etapa NO2

- → NO3
- din proces a durat de la 18 zile (aval de revărsarea r. Bâc) până la 

24 de zile (amonte revărsarea r. Bâc) (fig. 2).

Figura 2. etapele nH4
+ → no2

- (a) şi no2
- → no3

- (b) în procesul de nitrificare a 
ionilor de amoniu în apa din fl. nistru amonte şi în aval de revărsarea r. bâc.

Studiul realizat demonstrează că nitrificarea ionilor de amoniu în mediul natural, 
reieşind din valoarea indicelui de nitrificare a apei din fl. Nistru şi r. Bâc, este influenţată 
de conţinutul substanţelor degradabile chimic (CCO-Cr) şi biochimic (CBO5), şi 
capacitatea de autoepurare (CBO5/CCO-Cr), corelaţia clasificată fiind ca mare (R2 
variază între 0,5082 şi 0,6301) (fig. 3). 
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În rezultatul procesului de nitrificare a 33 mg/L compuşi ai amoniului din apa  
r. Bâc s-au format 168 mg/L ioni NO3. Deci la un debit mediu anual de apă al râului  
de 1 m³/sec [13] se deversau în fl. Nistru cca 33 000 mg/sec compuşi ai amoniului. 

Este necesar de specificat şi prezenţa amoniacului (NH3) în apa r. Bâc, concentraţia 
căruia doar la valori de 0,0011-0,089 mg/L este fără efect asupra mediului [16].  
La 150C din 32,6-33,9 mg/L NH4

+ + NH3 era amoniac liber 0,21-0,35 mg/L (deversat 
în fl. Nistru 210-350 mg/sec), iar la 200C erau 0,3-0,5 mg/L NH3 (deversat în fl. Nistru 
300-500 mg/sec), depăşind de 2,5-5,5 ori valoarea de securitate pentru ape emisii 
intermitente de 0,089 mg/L NH3. 

CCO-Cr, y = -24,679x + 196,93, R2 = 0,6301; 
CBO5, y = -5,6131x + 44,546, R2 = 0,5706.

CA, y = 0,0214x + 0,1661, R2 = 0,5082.

Figura 3. corelarea indicelui de nitrificare a ionilor de amoniu cu valoarea  
cco-cr, cbo5 (a) şi capacitatea de autoepurare (b) din ape.

Amoniacul din ape este foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen 
lung. De exemplu, toxicitatea cronică la peşte, LOEC (73 Zile), este de 0,022 mg/L 
NH3 [8]. Însă în normativele naţionale nu este specificată monitorizarea conţinutului 
amoniacului liber în apele de suprafaţă din Republica Moldova şi clasificarea apei 
conform concentraţiei de NH3.

concluzii
Apa din fl. Nistru amonte de revărsarea r. Bâc după parametrii fizico-chimici 1. 

şi CA se încadrează în clasa I-III de calitate (bună – moderat poluată), iar aval de 
revărsarea r. Bâc apa este de calitatea III-IV (moderat poluată-poluată). 

Apa din r. Bâc în aval de or. Străşeni până la s. Gura Bâcului este, în marea 2. 
majoritate, de clasa IV-V de calitate (poluată-foarte poluată).

În amonte de revărsarea r. Bâc capacitatea de autoepurare a apei din fl. Nistru 3. 
este medie, iar în aval de revărsarea r. Bâc şi din r. Bâc este de nivel mic.

Nitrificarea este eficientă în apa din fl. Nistru, amonte de revărsarea r. Bâc 4. 
(94%), aval de revărsare fiind mică (13-18%) şi de la medie la mică pe cursul r. Bâc 
(26-66%), cu excepţia apei din r. Bâc la deversarea în fl. Nistru, unde ea practic lipseşte 
(1,6-2,6%).

Procesul de nitrificare a ionilor de amoniu în mediul natural, reieşind din 5. 
valoarea indicelui de nitrificare a apei din fl. Nistru şi r. Bâc, este influenţat de conţinutul 
substanţelor prezente în apă degradabile chimic (CCO-Cr) şi biochimic (CBO5), şi 
capacitatea de autoepurare (CBO5/CCO-Cr), corelaţia clasificată fiind ca mare.
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În finalul procesului de nitrificare a 33 mg/L ioni NH6. 4
+ s-au format 168 mg/L 

ioni NO3. La un debit mediu anual de apă al râului Bâc de 1 m³/sec se deversau în fl. 
Nistru cca 33 000 mg/sec NH4

+, din care se formau cca 168 000 mg/sec NO3
-. 

S-a constatat prezenţa amoniacului în apa r. Bâc: la 157. 0C din 32,6-33,9 mg/L 
NH4

+ + NH3 erau amoniac liber 0,21-0,35 mg/L, iar la 200C erau 0,3-0,5 mg/L NH3, 
toxicitatea cronică la peşte fiind de 0,022 mg/L.

Rezultatele prezentate sunt din cercetarea 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” (a. 2019 – r-nul Anenii Noi). 
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