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2.1. INTRODUCERE
Ecotoxicologia acvatică presupune soluţionarea unei game largi de probleme care ţin de
studiul biodiversităţii, cu precondiție funcţionării durabile a hidrobiocenozelor în vederea
determinării capacităţii de suport a ecosistemelor acvatice cu diferit rang de antropizare, cuantificarea migraţiei ecotoxicanţilor şi
elaborarea proceselor de bioremediere a ecosistemelor acvatice. Descifrarea proceselor
de migrație, bioacumulare, bioamplificare şi
a rolului ecotoxicanților, în special a metalelor, în funcţionarea ecosistemelor acvatice
este o problemă foarte actuală de importanță
mondială, un rol special având cuantificarea
aportului comunităţilor de hidrobionţi în procesele de autoepurare şi poluare secundară a
apelor continentale.
Cuantificarea rolului funcţional și ponderii principalelor grupuri de hidrobionţi în migraţia biogenă a metalelor, în procesele de
autoepurare şi poluare secundară a apelor
continentale, cât și determinarea influenței substanțelor chimice asupra dezvoltării
peștilor în etapele de ontogeneză timpurie,
în metabolismul şi dezvoltarea organismelor
acvatice, decurgerea proceselor producţio-
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nal-destrucţionale, au stat la baza formării
conceptului evaluării capacităţii de tampon
sau de rezistență a ecosistemelor acvatice
din Moldova, determinarea limitei toleranței
unor organisme acvatice la substanțe chimice
(Zubcov 1997, 2000).
Aceste investigații ecotoxicologice multianuale complexe realizate în cadrul mai
multor proiecte naționale (AQUSYS, 20142019; AQUABIO 2020-2023) și internaționale
(MIS ETC 1150, 2012-2015; MIS ETC 1676 – INPOLDE, 2013-2015; BSB27 MONITOX și BSB165
HydroEcoNex, 2018-2021 ș.a.).
Investigațiile ecotoxicologice ale ecosistemelor acvatice curgătoare și lacustre, cît și
aprecierea calității apei, produselor piscicole, estimarea riscurilor și elaborarea bazelor
științifice privind valorificarea durabilă a resurselor acvatice pot fi divizate in 2 compartimente – cele cu aspectul pur ecologic, și celor
ecotoxicologice (Figura 2.1)
Sursele de bază ale metalelor în apele
continentale sunt rocile mamă, solurile, şi,
de asemenea, poluarea tehnogenă. Metalele
reprezintă una din cele mai numeroase substanțe ecotoxicante persistente care, pătrunzând în apele de suprafaţă, joacă un rol foarte
important fiind, în dependență de concentra-
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Aspectele ecologice:
evaluarea stării ecosistemelor biodiversitatea, indicii ecologici,
efectivul, biomasa, producția, vârsta,
sex, la nivel de comunități, populații,
ecosistem; parametrii fizico-geografici,
sursele de poluare, factorii abiotici

Aspectele ecotoxicologice:
căile de pătrundere în organisme,
acumularea, metabolizarea, relația
doză-efect, eliminarea, detoxicarea
sau sporirea efectelor toxice a
ecotoxicanților în mediul de trai,
rezistența, toleranța organismelor

Estimarea,evaluarea,determinarea hazardului,
riscului, elaborarea măsurilor de remediere
a mediului de trai și detoxicarea ecotoxicanților
Figura 2.1. Compartimentele principale ale investigațiilor ecotoxicologice

ții și forme de migrație, elemente esențiale
biocatalizatoare a proceselor biochimice sau,
invers, elemente toxice și periculoase.
Numărul mare de metale, varietățile formelor de migraţie acestora, cât și diapazonul
larg a concentrațiilor stau la baza mai multor clasificări ale acestui grup de substanțe
ecotoxice, de la “elemente ale vieţii”, “biometale”, până la “toxicanţi”, “metale grele”, după influența lor asupra organismelor
vii. Dar mai există și clasificări după proprietățile chimice, conform repartizării în mediul
înconjurător ș.a. (Strakhov,1979; Linnik, Nabivanets,1986; Szyczewski et al.2009).
Strakhov (1979) în premieră a introdus
noţiunea de formă de migraţie, și a stabilit
că o parte considerabilă a metalelor migrează în apele râurilor în formă de suspensii,
accentuând importanța cercetării raportului
între formele solubile şi ale celor în suspensie de migraţie, în calitate de indicator al
proceselor geologice și fizico-geografice ale
regiunilor.
Capacitatea de migraţie a metalelor în
apele de suprafaţă şi formele lor de migraţie
sunt condiţionate atât de înseşi proprietăţile
metalelor, cât şi de particularităţile fizico-chimice ale mediului, adică de mărimea pH-ului,
a temperaturii, condiţiile de oxido-reduce-

re, regimul hidrologic, prezenţa agenţilor
de complexare, a substanţelor în suspensie,
de activitatea vitală a hidrobionţilor (Strakhov,1979; Linnik, Nabivanets,1986).
Activitatea umană introduce rectificări
substanţiale în repartizarea şi migraţia metalelor în mediul acvatic. Starea celor mai mari
râuri, lacuri şi lacuri de acumulare de pe glob
demonstrează că dinamica metalelor, formele lor de migraţie, depind în mare măsură de
complexul factorilor antropici (ape reziduale industriale, scurgerile de suprafaţă de pe
terenurile agricole, teritoriile urbanizate şi
autostrăzi).
Poluarea apelor de suprafaţă a dat imbold
unei noi direcţii de cercetare – celei toxicologice, și astfel au apărut o serie de lucrări
de sinteză asupra poluării mediului, inclusiv a
apelor de suprafaţă. Pătrunzând în ecosistemele acvatice, metalele pot deveni cauza intoxicării hidrobionţilor şi, în ultimă instanţă,
a omului (Moore, Ramamoorthy,1984).
Dificultatea determinării limitelor de rezistență constă în faptul că, spre deosebire
de compuşii organici inclusiv celor persistenți, metalele nu se descompun, ci trec doar
dintr-o stare în alta, ceea ce complică mult
evaluarea influenţei metalelor asupra animalelor şi plantelor acvatice.
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În acest context investigarea migraţiei
metalelor în apele de suprafaţă reprezintă
astăzi una dintre cele actuale direcţii ştiinţifice de cercetare în domeniul ecotoxicologiei.
Cercetările ecotoxicologice, orientate spre
clarificarea importanţei biologice a metalelor, acţiunii lor toxice asupra hidrobionţilor şi
calităţii apei corespund cerințelor mai multor
Directive și Regulamentelor in domediul conservării mediului de trai (Directive 2000/60/
EC; SETAC Europe 29th Annual Meeting 26−30
May 2019; REACH — Regulation No 1907/2006;
WHO Promotion of Chemical Safety Unit &
International Programme on Chemical Safety,1992; Philip et al. 2018).
Toate direcţiile sus-menţionate de cercetare sunt actuale pentru Republica Moldova,
unde se resimte acut deficitul de apă de calitate bună, iar acţiunea antropică asupra mediul creşte în continuu.

2.2. GENERALIZĂRI
METODOLOGICE
Investigațiile ecotoxicologice ale metalelor au fost realizate pe fluviul Nistru şi râul
Prut – principalele artere acvatice ale Republicii Moldova, care sunt corpuri de apă limitrofe, deoarece îşi au originea pe teritoriul
Ucrainei în munții Carpați şi îşi duc apele prin
regiunile cu populaţie densă ale Ucrainei,
Moldovei şi României (Figura 2.2).
Lacul de acumulare-refrigerent Cuciurgan şi lacul de baraj Costeşti-Stânca reprezintă, de asemenea, ecosisteme de graniță
cu destinaţie complexă. Pe ambele râuri au
fost construite lacuri de baraje cu distinații
hidroenergetice. În bazinele hidrografice ale
ambelor ecosisteme sunt concentrate mari
centre industriale principale ale ţărilor nominalizate, prin urmare, calitatea apelor lor în
mare parte depinde de influenţa antropică în
aceste regiuni şi de realizarea măsurilor de
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protecţie a naturii, bazate pe elaborări ştiinţifice şi cunoaşterea legităţilor proceselor
intrabazinice de repartizare şi migraţie a elementelor chimice.
Pentru stabilirea legităţilor repartizării şi
migraţiei metalelor în sistemul “apă-substanţe în suspensie-depuneri subacvatice-hidrobionţi” și determinarea rolului factorilor principali naturali şi antropici care influenţează
direcţia şi formele lor de migraţie materialul sa colectat sistematizat din 10-12 puncte
ale ecosistemelor curgătoare (fl. Nistru de la
Naslavcea – până la Palanca, pe r. Prut de la
Costești- Stânca pînă la Giurgiulești; în ultimii
ani și de la Criva – pănă la Costești) lunar sau
trimestrial în conformitate cu regulamentele
standardizate și reflectate în ghidul editat recent (Hydrochemical and hydrobiological sampling guidance,2015). Analiza și monitoringul
complex al stării ecosistemelor acvatice, inclusiv determinarea metalelor, s-au realizat
prin metode clasice și conform standardelor
ISO (Guidance on the Monitoring of Water Quality and Assessment of the Ecological Status
of Aquatic Ecosystems, 2020).

Figura 2.2. Bazinul hidrografic al râurilor
transfrontaliere ale Republicii Moldova
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Paralel s-a creat o bază de date hidrologice (debitul apelor curgătoare, viteza apei,
cantitatea suspensiilor, transparența); hidrochimice (mineraliarea, procesele de oxido-reducere, valoarea pH, regimul gazos, conținutul substanțelor organice în apă, suspensii,
mîluri); climaterice (temperatura, cantitatea
precipitaților atmosferice) materiale despre
volumul apelor reziduale și cantitatea utilizării îngrașemintelor și pesticidelor care conțin
metale (țeneb, cuprozan etc.); date geologice (componența chimică a solurilor și rocilor,
parametrii hidrogeologici) din bazinele hidrografice.
În plus, s-a determinat cantitatea metalelor în apele reziduale revărsate în ecosistemele acvatice investigate, în precipitații
atmosferice (ploi și zapadă), în scurgerile de
pe teritoriile industriale (termocentrala, municipiul Chișinău) sau de pe câmpurile agrare
(viță de vie, livezi).
Probele de apă, supuse analizei conținutului de metale, imediat in situ, au fost filtrate prin filtre membrane cu diametrul porilor
de 45 microni, pentru separarea metalelor
dizolvate de formele suspendate. Probele de
mâluri și cele biologice erau puse în proces
de prelucrare nu mai târziu de 12-24 h după
colectare. În mâluri s-a determinat conținutul
metalelelor în total, în 5 fracții granulometrice, în soluții nămoloase, obținute prin centrifugarea timp de 30-45 minute cu viteza de
2500-3000 rotaţii/min.
În substanţele suspendate şi depunerile
subacvatice, în afară de determinarea conţinutului total de microelemente şi a cantităţii
totale de substanţe organice, s-au determinat și formele mobile ale metalelor: Me1 –
carbonaţii uşor solubili şi uşor interşanjabili
adsorbiţi, Me2 – forma organominerală şi Me3
– metalele ce se află în asociaţie cu hidroxizii
amorfi de fier şi mangan. Formele indicate au
fost separate prin metoda extragerii treptate, conform unei scheme descrisă anterior în
detaliu (Zubkova, 1996).

Pentru stabilirea nivelului și legităţilor
de bioacumulare a metalelor în plantele şi
animalele acvatice şi evaluarea contribuţiei
principalelor grupuri de hidrobionţi în migraţia biogenă a elementelor chimice pentru
elucidarea rolului metalelor în funcţionarea
ecosistemelor acvatice, s-au colectat trimestrial probe de alge superioare (macrofite) nevertebrate planctonice și bentonice. Probele
de hidrobionți au fost divizate după mărimea
corpului, cântărite și supuse analizei metalelor și valorii umidității. În paralel s-au realizat
cercetări hidrobiologice: diversitatea, efectivul, biomasa, producția).
Pentru evaluarea influenţei şi stabilirea
nivelului de acumulare a metalelor în etapele timpurii ale ontogenezei ale peştilor, a fost
cercetat conţinutul de microelemente în icre şi
larve la diferite etape ale dezvoltării lor (morula, gastrula, organozeneză, după eclozarea larvelor, larve de 3, 6 și 12 zile). Au fost efectuate
numeroase lucrări experimentale şi modelări
nemijlocit în condiţiile întreprinderilor gospodăriilor piscicole cu larve, puiet, pești- marfă și
pești reproducători (Zubkova N., 2011).
Pentru determinarea nivelului de acumulare a metalelor în pești s-au analizat mușchii
corpului, pielea, branhii, ficatul, gonadele.
În scopul stabilirii influenţei metalelor asupra mărimii producţiei primare a fitoplanctonului şi a destrucţiei substanţei organice, au
fost efectuate lucrări experimentale nemijlocit în situ pe fl. Nistru şi r. Prut, lacurile de acumulare Dubăsari, Cuciurgan şi Costeşti-Stânca.
Pentru experimente s-a colectat o cantitate de
apă din care o parte s-a luat pentru analiza
metalelor, iar în altele – s-au adăugat soluţii
de metale în concentraţii acestora de la minim
până la maxim posibile pentru ecosistemul dat
(de la 5 până la 10 concentraţii).
Cu probele de apă, obținute cu adaosul
metalelor împreună cu apa de referință (fără
adaos), s-au umplut sticle (transparente)
pentru determinarea producţiei primare şi
a destrucţiei materiei organice (sticle opa-
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ce), care au fost supuse expoziției timp de
24 ore, la adâncime de 30 cm de la suprafața
apei, apoi utilizând metoda de determinare
a oxigenului dizolvat, s-au calculat valorile
producției și destrucția, prin metoda clasică
(Guidance on the Monitoring of Water Quality
and Assessment of the Ecological Status of
Aquatic Ecosystems, 2020).

Pentru evaluarea capacităţii de tampon a
ecosistemelor acvatice din Moldova şi a calităţii apei după conţinutul a metalelor, alături
de investigațiile sus numite au fost realizate
modelări in situ și mai multe experiențe de
laborator.
Astfel, investigaţiile au fost realizate conform schemei din Figura 2.3.

Estimarea influenței factorilor naturali și antropici
asupra migrației metalelor

Modelări și evaluarea
influenței substanțelor
toxice asupra
hidrobionților și proceselor
producționale

apă

alge

suspensii

nevertebrate

mâluri

Pești:
icre,
puiet,
maturi

Estimarea ecuațiilor
multimetre, ponderii
factorilor și legităților de
acumulare a metalelor în
organisme acvatice

Starea hidrocenozelor: diversitatea
efectivul, biomasa, producția

Dinamica migrației și acumulării în:

Cuantificarea rolului
organismelor acvatice în
circuitul biogeochimic

Determinarea capacității
de suport a ecosistemului

Determinarea limitelor de
rezistență și toleranță

Estimarea calității
mediului și direcțiilor de
migrație a substanțelor
chimice

Aprecierea stării
ihtiofaunei, calității
produselor piscicole și
elaborarea biotehnologiilor
în acvacultură

Elaborarea bazelor științifice pentru monitorizarea,
evaluarea și valorificarea durabilă a ecosistemelor acvatice
Figura 2.3. Schema investigațiilor ecotoxicologice a metalelor în ecosisteme acvatice
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2.3. REZULTATELE
INVESTIGAȚIILOR
ECOTOXICOLOGICE
Ecotoxicologia și biomonitoringul metalelor în ecosistemele acvatice, cu scopul
stabilirii limitelor de toleranţă şi evaluării
rezistenţei plantelor şi animalelor acvatice
în condiţiile instabilităţii proprietăţilor fizico-chimice ale mediului acvatic, este o problemă majoră din mai multe considerente.
În primul rând, aceste investigaţii contribuie semnificativ la soluţionarea problemelor
cu caracter fundamental – stabilirea evoluţiei diversităţii specifice a hidrofaunei, descifrarea mecanismelor de reglare a efectivelor
lor numerice, proceselor bioproductivităţii,
structurii trofice a comunităţilor, circuitului şi
fluxului elementelor chimice în lanţurile trofice ale ecosistemului. Aspectul aplicativ constă în protecţia genofondului faunei şi florei
acvatice, elaborarea recomandărilor privind
restaurarea şi valorificarea durabilă a resurselor acvatice (Zubcov et al. 2016).
Importanţa investigaţiilor complexe multianuale realizate ne-au permis pentru prima
dată, prin efectuarea analizei polifactoriale,
să determinăm parametrii cantitativi ai ponderii factorilor principali (debitul apei, cantitatea de suspensii, volumul apelor reziduale
deversate, cantitatea utilizată de agrochimicale şi îngrăşăminte) în dinamica migraţiei
metalelor în apă, suspensii, mâluri ale Nistrului și Prutului.
Legităţile date sunt descrise de ecuaţiile
de tipul:
y = a0 + a1x1 + a2x2... + anxn
De exemplu, în cazul aluminiului și titanului factorii naturali, cum ar fi debitul apei (Q,
m3/s) şi cantitatea de substanţe în suspensie
din apă (S, mg/l) sunt determinanţi, şi pentru
r. Răut (afluentul fl. Nistru) aceste metale se
încadrează în următoarele ecuaţii:

Al = 0,330 · Q + 0,012 · S + 1,2; R = 0,82
Ti = 0,159 · Q + 0,011 · S – 0,7; R = 0,86.
Sursele principale de aluminiu în ecosistemele acvatice sunt rocile muntoase şi solurile
regiunii. Ponderea factorilor naturali în dinamica migrației acestor metale depășește 80%
atât în fl. Nistru, cât și în r. Prut și afluenții
lor. Nu a fost determinată o influenţă evidentă a factorilor antropici asupra dinamicii aluminiului și titanului.
În anii 80-90’ ai secolului trecut, dinamica cuprului și zincului în apele investigate era
într-o dependență pronunțată de cantitatea
agrochimicalelor cu conținut ridicat al acestor metale (vitriolul albastru și țeneb), utilizate împotriva bolilor viței de vie și livezilor,
ponderea acestor agrochimicale în procesele
de migrație a cuprului și zincului în bazinele
hidrografice ale ecosistemelor acvatice oscilând în limitele 40-70 %.
Utilizarea preparatelor chimice şi a îngrăşămintelor pe terenurile agricole în perioada
dezvoltării agriculturii intensive influenţează puternic dinamica migrației Cu, Zn, Mn în
ecosistemele acvatice a Republicii Moldova
(r=0,70-0,92) la care contribuie caracterul
abundent al precipitaţiilor atmosferice, relieful puternic dezmembrat, procesele intense
de erodare (Zubcov et al., 2013 a).
Apele reziduale ale oraşelor şi întreprinderilor industriale poluează ecosistemele acvatice cu Ni, Zn, Cu, Ag, Cd (r>0,73), modifică
raportul formelor dizolvate şi suspendate de
migraţie a metalelelor, ceea ce în special se
resimte mai jos de municipiul Chişinău, orașele Soroca, Râbniţa, Tighina, Tiraspol, Iași,
Cahul, îndeosebi în perioada de etiaj.
Au fost elucidate unele aspecte despre
migrația metalelor în ecosisteme acvatice
tehnogene, de exemplu lacul de acumulare
– răcitor al termocentralei Cuciurgan. Pentru
acest ecosistem au fost determinat trendul
multianual al dinamicii metalelor – indicatori
ai activității termocentralelor (Mo, V, Cd, Pb,
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ş.a.) A fost stabilită o dependență puternică
de factorul de timp (A, an), cantitatea arsă
de cărbune (C, t/an) şi păcură (P, t/an), care
pentru concentrațiile molibdenului în apă
(Mo,µg/l) și vanadiului – în suspensii ((Vs,µg/l)
este descrisă prin următoarele ecuații:

loase (G, %) fin dispersate şi cea a substanţelor organice din ele (B, %) , care sunt descrise de ecuaţiile regresionale, ca de exemplu,
pentru acumularea conținutul unor metale
din mâlurile acumulării Dubăsari:

Мо = 0,91·А + 4,33·C + 3,65·P –1809; R = 0,81
Vs = 1,04·A + 6,97·C + 0,1· P – 2068; R = 0,82.

Cu = 0,29·G + 42,23·В – 49,5; R = 0,94
Mn = 0,90·G + 0,08·В + 68,5; R = 0,99
Ni = 0,75·G + 1,56·В + 117,7; R = 0,99.

Funcţionarea termocentralei a demarat poluarea apei bazinului-refrigerent cu V,
Mo, Ni, Cd, Mn, iar a depunerilor subacvatice – şi cu Pb, Zn, Cu, concentraţiile cărora
aflându-se într-o dependenţă corelaţională
directă de cantitatea de combustibil arsă la
staţie (r=0,76-0,97). Temperaturile sporite se
reflectă asupra proceselor de oxido-reducere ce schimbă migrația metalelor în sistemul
“apă-suspensii-mâluri” . În acest ecosistem
sunt înregistrate procesele de poluare secundare, când metalele din mâluri nimeresc în
stratul de apă. În zona termocentralei și în
precipitaţiile atmosferice, concentrația metalelor este de 3-15 ori mai mare comparativ
cu cea din afara zonei.
Depunerile subacvatice ale fl.Nistru
şi r.Prut se referă la nămoluri nisipoase, ale
lacului de baraj Dubăsari, la nămoluri şi nămoluri argiloase ale bazinului Cuciurgan. Substanţele suspendate şi depunerile subacvatice
ale lacurilor de acumulare şi râurilor reprezintă acumulatori puternici; pentru mai multe metale, conţinutul acestora în mâluri este
vizibil mai ridicat decât în rocile parentale şi
solurile regiunii.
S-a stabilit că în complexul adsorbit, împreună cu carbonaţii uşor solubili şi în asociaţiile hidroxizilor amorfi de fier şi mangan ai
depunerilor subacvatice sunt concentrate 5678 % de metale în forme mobile de migrație şi
accesibile pentru hidrobionţi. A fost determinată dependenţa conţinutului diferitelor forme de migraţie a metalelor şi a repartizării
lor în fracţiile granulometrice a depunerilor
subacvatice de cantitatea particulelor argi-

Conform uneia din principalele concepţii ale biogeochimiei și toxicologiei (Filenko,
1986), organismele şi biocenozele nu numai că
se adaptează la factorii chimici ai mediului,
dar, la rândul lor, modifică real componenţa
mediului în concordanţă cu necesităţile viului
în procesul dezvoltării şi reproducerii. În legătură cu aceasta, unul din criteriile stabilirii
nivelului admisibil al conţinutului de metale în
obiectele biologice este determinarea dependenţelor între concentraţia lor şi intensitatea
bioproducerii hidrobionţilor în ecosistem. În
cazul în care nu se ţine cont de influenţa polifactorială a condiţiilor naturale asupra proceselor intrabazinice şi, de asemenea, de caracteristicile fiziologo-chimice ale hidrobionţilor,
poate fi obţinută o imagine neobiectivă a situaţiei, deoarece metalele reprezintă simultan
atât elemente vital necesare, cât şi elemente
toxice (Zubcov et al., 2016).
Am considerat că este necesar să determinăm limitele concentraţiilor metalelor în apa
fl.Nistru, r.Prut, a lacurilor de acumulare Dubăsari, Costeşti-Stânca şi Cuciurgan, de a elucida
concentraţiile optime şi acelora care pot avea
o acţiune inhibitoare asupra proceselor producţional-destrucţionale (Zubcov, 1997,2000).
Analiza rezultatelor obţinute demonstrează că
pentru toate ecosistemele acvatice investigate
se urmăresc legităţi comune ale influenţei unor
sau altor metale asupra producţiei fitoplanctonului şi destrucţiei substanţelor organice, majoritatea fiind descrise de ecuaţii polinomiale
de ordinul 2-4 (Figura 2.4).
Astfel, au fost stabilite concentraţiile optime sau favorabile pentru funcţionarea eco-
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sistemelor (care nu influenţează procesele
producţional-destrucţionale), concentraţiile admisibile (treptat micşorează producţia primară) şi concentraţiile extreme sau
critice pentru ecosistemele acvatice (mări-

mea producţiei primare scade brusc şi atinge valoarea zero) care permit să atribuim
ecosistemele acvatice în categoria nepoluate, poluate şi puternic poluate sau murdare
(Zubcov, 1997, 2000).

Figura 2.4. Dependenţa valorilor producţiei primare a fitoplanctonului (Р, mg О2 / l)
de concentraţiile unor metale (Cu, Zn)

În anul curent s-a dovedit că elementele
Cd și Bi deja la concentrații de 1,5-2,0 μg/l
inhibă procesele producționale ale fitoplanctonului. Co sporește aceste procese până la
concentrațiile de 4,5-5,0 μg/l iar Se – până la
46-50 μg/l. Capacitatea de suport la concentrații sporite în r. Prut este mai mare decât în
fl.Nistru, ceea ce este direct provocat de dezechilibrul regimului hidrologic ale fl. Nistru.
Stabilirea fluxurilor şi dezvăluirea legităţilor de acumulare a metalelor în plantele şi
animalele acvatice, alături de cele ale proceselor producţional-destrucţionale, au stat
la baza formării conceptului evaluarii capacităţii de tampon a ecosistemelor acvatice
din Moldova în dependenţă de dinamica conţinutului metalelor. Astfel este fundamentată teoretic şi propusă o nouă metodologie a
evaluării stării ecosistemelor acvatice, conform căreia apele Nistrului, Prutului, lacurilor
de acumulare Dubăsari şi Costeşti-Stânca în
85-94% de cazuri au fost favorabile şi doar în
2-6% de cazuri critice pentru procesele producţional-destrucţionale, în lacul de acumu-

lare Cuciurgan, respectiv, în 68-84% şi 8-17%
de cazuri (Zubcov et al., 2013a,b).
Diapazonul oscilaţiilor concentraţiei metalelor în plantele acvatice cercetate este destul
de mare şi este condiţionat de particularităţile
taxonomice ale plantelor, conţinutul de metale în apă şi depunerile nămoloase, proprietăţile chimice şi importanţa biologică a microelementelor şi, de asemenea, de anotimp (Zubcov
et al., 2013a,b). Însă, investigaţiile multianuale ne-au permis să stabilim dependenţa conţinutului unui şir de microelemente în plantele
acvatice de concentraţiile lor în apă, care se
încadrează în cea liniară (Figura 2.5).
Prin modelări de laborator s-a stabilit acumularea metalelor în fitoplancton (Figura 2.6).
Diapazonul oscilaţiilor concentraţiilor metalelor în nevertebratele bentonice din ecosistemele acvatice ale Moldovei este foarte mare şi este condiţionat atât de variaţia
condiţiilor naturale ale mediului ambiant,
importanţa biologică a metalelor, cât şi de
particularităţile taxonomice şi de vârstă a hidrobionţilor.
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Figura 2.5. Dependenţa concentraţiilor metalelor (Pb, Mo) în plantele acvatice
de cele din apa lacul de acumulare Cuciurgan

Figura 2.6. Dependenţa concentraţiilor metalelor (Bi, Co) în Chlorella vulgaris
în condiții de experiențe de laborator
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Pentru toate grupurile de animale bentonice a fost stabilită dependenţa funcţională a acumulării metalelor de de masa corpului lor (Toderaș et al.,1999). Această dependenţă este descrisă destul de veridic de ecuaţia dependenţei liniare de tipul:
lg y = lg a + b lg W,
unde:
y – concentraţia microelementului în µg/exp.,
W – masa individului în mg,
a – coeficientul ce arată mărimea concentraţiei elementului chimic în µg/exp., când masa
corpului este egală cu 1 mg,
b – coeficientul unghiular ce determină schimbarea concentraţiei microelementului la mărirea masei corpului.
Exemple de dependenţe liniare sunt următoarele:
Gammarus balcаnicus (n = 27):
lg Mn = lg(-1,361 ± 0,040) + (1,134 ± 0,064) lg W, r = 0,98,
Limnomysis benedeni (n= 15) :
lg Ni = lg(-1,692 ± 0,020 ) + (1,013 ± 0,044) lg W, r = 0,99,
Dreissena polymorpha (n = 39)
lg Pb = lg(-2,291 ± 0,032) + (0,783 ± 0,015) lg W, r = 0,99,
Rezultatele obţinute ale cercetărilor permit a constata că masa corpului nevertebratelor bentonice, alături de condiţiile de mediu, reprezintă unul din factorii principali ce
determină nivelul de acumulare a metalelor.
Este foarte important să se ţină cont de
acest lucru la compararea nivelului de acumulare a metalelor în hidrobionţii din diferite
ecosisteme acvatice deoarece, în caz contrar,
pot fi trase concluzii neobiective. De exemplu, în Dreissena polymorpha din fl.Nistru,
cu masa corpului în limitele 2-800 mg, conţinutul mediu al unor microelemente pare a fi
mai înalt decât cel din Dreissena polymorpha
din lacul de acumulare Cuciurgan, cu masa
corpului 2-4000 mg. Totodată, în indivizii cu
valori de masă apropiate, conţinutul de microelemente în moluştele din fluviu este considerabil mai mic, în comparaţie cu cel din
lacul-refrigerent.
A fost determinat faptul că, printre nevertebratele bentonice, anume moluştelor
le revine ponderea principală în procesul de
antrenare a metalelor în circuit. În Figura
2.7 dăm câteva exemple ale dependenței și

gradului de acumulare a metalelor (27) în 2
specii de moluşte (Crassiana crassa, Unio tumidus) de concentrațiile lor în apă (modelări
de laborator).
Astfel a fost cuantificat rolul funcţional
şi, pentru prima dată, au fost obţinuţi indicii cantitativi ai contribuţiei principalelor
grupuri de hidrobionţi la migraţia biogenă a
microelementelor. A fost evaluată posibilitatea utilizării plantelor acvatice, a speciilor
de masă de hidrobionţi, în special a dafniilor, chironomidelor, mizidelor, moluştelor şi
a icrelor şi puietului de peşte în calitate de
monitori şi bioindicatori la implementarea
monitoringului ecologic integrat în ecosistemele acvatice.
Conținutul metalelor în pești constituie una din verigile monitoringului biologic
al metalelor şi evaluării direcţiei circuitului
substanţei şi energiei în ecosistemele acvatice. Cercetarea fenomenului de acumulare a
metalelor în peşte are atât o importanţă ecologică, cât şi igienică. În condiţiile influenţei
antropice crescânde asupra ecosistemelor
acvatice, problemele acumulării, în speci-
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al, a metalelor capătă o importanţă majoră
(Zubcov et.al., 2019 a,b). Aceste informaţii
sunt deosebit de valoroase, deoarece microelementele, desigur, în cantităţi optime, sunt
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Figura 2.7 dependența și gradul de acumulare a metalelor în 2 specii de moluşte
(Crassiana crassa, Unio tumidus) de concentrațiile lor în apă (modelări de laborator cu 27 metale)

Unele metale se acumulează în lanţul trofic, fapt care, în cele din urmă, poate afecta
nemijlocit sănătătea omului care se alimentează cu produse piscicole. Sunt bine cunoscute cazurile de intoxicare a oamenilor cu
cadmiu, mercur ca rezultat al consumării peştelui poluat (Zubcov et.al., 2012).
A fost determinat faptul că în cazul icrelor şi larvelor de peşti, componenţa microelementară a acestora constituie o imagine
exactă a dinamicii conţinutului de microelemente în apă (r=0,90-0,98) şi are particularităţi distinctive în dependenţă de specie
(Figura 2.8).
Prin urmare, icrele şi larvele peştilor pot
servi drept test sigur la evaluarea calităţii
apei după conţinutul metalelor.
Este stabilit sinergismul şi antagonismul
metalelor în procesul acumulării metalelor
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în icre, larve și puietul peștilor. Aici trebuie
să menţionăm că prezenţa în apă a zincului
micşorează toxicitatea cadmiului, iar la rândul lor, zincul şi manganul micşorează brusc
toxicitatea cuprului şi nichelului. Cu atât mai
mult, la adaosul cuprului, zincului, manganului în apa nistreană, fiecare în concentraţii
de 40-50 µg/l, a fost obţinut un efect invers.
S-a stabilit că o acţiune stimulatoare asupra
dezvoltării icrelor l-a avut complexul acestor
microelemente şi, ca rezultat, a crescut cota-parte a larvelor eclozate viabile (Zubcov
et.al., 2016).
Dinamica acumulării microelementelor în
alevinii peştilor depinde mai mult de baza
nutritivă şi mai puţin de concentraţia microelementelor în apă, fiind condiţionată de
particularităţile taxonomice şi de vârstă ale
peştilor.
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Figura 2.8. Dependența acumulării metalelor în larvele Ciprinus carpio (r=0,88-0,98)
(modelări în condiții de producere).

Peştii posedă un mecanism homeostazic destul de dezvoltat, care reglează
procesele de acumulare şi redistribuire a
microelementelor între diferite organe în
dependenţă de metabolismul plastic şi generativ al peştilor şi necesităţile lor pentru
un microelement sau altul. În perioada premergătoare depunerii icrelor, predomină
procesele intense de acumulare a microelementelor biologic importante în gonade,
însoţite de micşorarea concentraţiilor lor
în muşchii scheletici, iar în perioada de
creştere – invers. Cu toate acestea, componenţa microelementară a organelor şi ţesuturilor reprezintă o funcţie de componenţa
mediului.

Procesele de acumulare a metalelor în organele şi ţesuturile peştilor maturaţi sexual
au un caracter destul de complicat şi divers,
condiţionat de complexul factorilor mediului
şi statutul fiziologo-biochimic al organismelor.
Prin urmare, legătura dintre nivelul de acumulare a metalelor în organele şi ţesuturile
peştilor cercetaţi şi mediu nu este pusă la
îndoială, cu toate că la peşti este destul de
dezvoltat mecanismul homeostazei, care reglează procesele de acumulare a elementelor
chimice (Zubcov et al., 2012).
La pătrunderea metalelor în organismul
peştilor are loc repartizarea lor prin diferite
organe – proces dependent de necesitatea biologică. În majoritatea cazurilor, concentraţiile
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maxime ale Pb, Mo, V, Cu, Ni, Cd sunt depistate în ficat, ale Mn, Al, Zn – în gonade, iar
concentraţiile minime ale Mn, Al, Ni, Mo, Cu,
Zn – în muşchii scheletici şi ale Pb, Cd, V, Ti –
în gonade. A fost stabilită schimbarea permanentă a conţinutului de microelemente de-a
lungul ciclului vital al peştilor, de exemplu,
acumularea în ficat a Fe, Cu, Zn şi Mn în perioada nutriţiei intense, mărirea concentraţiilor
de Fe, Zn, Mn, Co, Cu, Mo în gonade nemijlocit
înainte de depunerea icrelor – proces însoţit de
scăderea conţinutului lor în muşchi (Zubkova N
,2011; Zubcov et al., 2016).
Metalele grele, conform hotărârii numeroaselor comisii internaţionale pentru problemele protecţiei mediului înconjurător şi
a ocrotirii sănătăţii, sunt raportate ca substanţe poluante prioritare (WHO Promotion
of Chemical Safety Unit & International Programme on Chemical Safety,1992; Philip et al.
2018). Se cunoaşte faptul că în concentraţii
nu prea mari, practic toate metalele participă în procesele biochimice, care decurg în
organismele vii şi constituie o parte indispensabilă a multor vitamine, fermenţi, metaloproteine şi a altor compuşi, fără de care
procesele metabolice sunt imposibile. Însă,
odată cu intensificarea acţiunii antropogene
asupra ecosistemelor acvatice, de cele mai
multe ori ne întâlnim cu problema influenţei
toxice a metalelor asupra hidrobionţilor, inclusiv asupra creşterii şi dezvoltării peştilor.
Noi am efectuat experienţe pentru evaluarea impactului diferitor concentraţii ale metalelor în apă asupra dezvoltării icrei, a creşterii larvelor şi puietului de peşte. Experienţele
cu indivizii de un an, doi ani şi cei maturaţi
sexual, în scopul elucidării acţiunii metalelor
– microelemente care sunt conţinute în ape
şi furaje, au fost desfăşurate în viviere, bazine de plastic şi heleştee experimentale. În
experienţe, concomitent cu aprecierea stării
peştilor, parametrilor lor biometrici, a concentraţiei microelementelor acumulate, era
înregistrat, de asemenea, un complex întreg
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de indici, aşa ca valorile temperaturii, pH-ul,
duritatea apei, concentraţiile componenţilor
de bază ai compoziţiei ionice a apei, elementele biogene, substanţele organice ş.a (Zubkova N., 2011; Zubcov et al., 2017).
Rezultatele lucrărilor experimentale au
arătat că icrele speciilor investigate de peşti
sunt mai sensibile la acţiunea concentraţiilor
sporite ale metalelor la etapa de gastrulă şi
la începutul organogenezei. Creşterea concentraţiilor de cupru, nichel, plumb, mangan, zinc, cobalt în apă (chiar neînsemnată
– în limitele 5-15 µg/l) în etapa eclozării embrionului şi în primele 48 de ore poate duce
la pieirea a până la 50-70 % larve de crap,
sânger, novac, cosaş şi tarancă. S-a dovedit
că la utilizarea apei din fl.Nistru efectul de
deprimare, în cazul peştilor cercetaţi, se manifestă deja la adăugarea în apă a 8-15 µg/l
de plumb şi cadmiu, 20-30 µg/l de cupru şi
nichel, 30-40 µg/l de cobalt şi peste 80-100
µg/l de zinc şi mangan.
S-a stabilit că la incubarea icrelor în apa
ce conţine 20-30 µg/l de plumb şi cadmiu deja
la etapa de gastrulă se observă o dezvoltare
patologică a icrelor (în celule se formează goluri de o formă nedeterminată) şi, în final, la
ecloziune prevalează formele monstruoase ale
larvelor (peste 75-88%) asupra celor cu o dezvoltare normală. Introducerea acestor metale
în apă la etapa iniţială a gastrulaţiei în concentraţii de peste 30 µg/l provoacă pierderea
unui număr considerabil de icre, dezvoltarea
lor este stopată şi este observată o pieire în
masă a embrionilor deja la etapa organogenezei (până la 85%) (Zubkova N, 2011).
În legătură cu faptul că larvele, în primele 48
ore, mai corect, până la umplerea vezicii înotătoare şi trecerea la tipul mixt de nutriţie, sunt
foarte sensibile în cazul unui amestec din exterior, pentru efectuarea experienţelor în scopul
evaluării influenţei microelementelor noi, de
cele mai multe ori, am utilizat larve de trei zile.
Drept criteriu de apreciere a influenţei metalelor asupra larvelor au fost luaţi indicii lor
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biometrici şi numărul larvelor pierite. În toate acvariile era menţinută aceeaşi densitate a
larvelor şi, dacă într-una dintre variante era
înregistrată pierea lor, atunci acelaşi număr de
larve vii era extras din celelalte acvarii.
Din fiecare categorie de 3, 6, 12 şi 24 zile
erau aleşi câte 40-50 indivizi, erau cântăriţi,
era măsurată lungimea lor totală, iar la sfârşitul experienţei (peste 12 sau 24 zile), era
determinat și conţinutul lor total de proteine
şi cel al metalelor.
Rezultatele cercetărilor au demonstrat că
plumbul, cadmiul, nichelul şi cuprul în concentraţii de 20-40 µg/l frânează creşterea şi
dezvoltarea larvelor de crap şi peşti fitofagi
(Figura 2.9).
De asemenea, e necesar să remarcăm că
plumbul şi cadmiul unul faţă de altul constituie sinergişti, deoarece la întrebuinţarea lor
concomitentă se dublează acţiunea lor negativă asupra creşterii larvelor.
După o expoziţie de 12 zile, cota-parte
a larvelor pierite în experienţa cu adaos de
cupru a constituit 22-30%, de cadmiu – 23-32
%, plumb – 21-24 %, nichel – 20-25 %, iar în
lotul martor – 16-17%. Trebuie să remarcăm
şi faptul că în acvariile cu adaos de cadmiu,
plumb, nichel şi cupru larvele piereau, preponderent, în primele 6 zile, iar în cele de referințe pieirea lor a avut un caracter uniform
pe parcursul întregii perioade (Figura 2.10).
Prin urmare, conform rezultatelor cercetărilor experimentale, putem concluziona că
cadmiul în concentraţii de 20-25 µg/l, nichelul şi plumbul în concentraţii de 25-30 µg/l și
cuprul începând cu 30-40 µg/l, inhibă creşterea şi dezvoltarea larvelor în vârstă de 3-6
zile de crap, sânger şi novac.
Experienţele cu alevini de o lună au demonstrat rezistenţa mai înaltă a acestora faţă
de metalele cercetate, în comparaţie cu icre
şi larve. Aceste experienţe, la fel, au fost
efectuate în acvarii, alevinii erau hrăniţi de 2
ori în 24 ore cu furaje combinate obişnuite şi
suspensie de clorelă.

Figura 2.9. Modificarea lungimii larvelor de crap
sub influenţa metalelor - după umplerea vezicii
înotătoare

Figura 2.10. Modificarea masei larvelor de crap
sub influenţa metalelor - microelemente după
umplerea vezicii înotătoare

S-au realizat și investigații experimentale
cu indivizii maturaţi sexual şi anume cu reproducători de crap şi sânger cu indivizi de
aceeaşi vârstă, cu o greutate apropiată a corpului şi gradul similar de maturitate a gonadelor (Zubkova N, 2011).
În experienţa cu o durată de 15 zile au fost
utilizate concentraţii sporite ale unui complex

GHID METODOLOGIC ECOTOXICOLOGIC DE MONITORIZARE A MEDIULUI:
PROBLEMATICĂ, TEHNICI DE LABORATOR ȘI INVESTIGAREA RISCULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII

51

întreg de metale (cupru + zinc + plumb + cadmiu + nichel), care periodic, până la 5% cazuri,
se întâlnesc în apele de suprafaţă ale Moldovei. Peştii erau hrăniţi cu furaje combinate şi
suspensie de clorelă o dată în 24 ore, însă hrana era consumată lent, de aceea în ultimele 7
zile a fost întreruptă hrănirea peştilor.
Rezultatele obţinute ne permit să concluzionăm că concentraţiile sporite ale metalelor,
mai ales cele extrem de mari, chiar în cazul
unui timp nu prea mare de acţiune în ultimele
etape, nemijlocit înainte de depunerea icrelor, se pot reflecta esenţial asupra eficacităţii
depunerii pontei; dacă icrele nimeresc în apă
cu atare conţinut de metale, atunci ele, la
fel, pier în cea mai mare parte.

2.4. CONCLUZII
• Estimarea cantitativă a ponderii factorilor
naturali (parametrii hidrologice, biologice)
și antropici (poluare, barajarea râurilor…)
în procesele de migrație și prognozare a
fluxurilor metalelor în ecosistemele investigate;
• Determinarea coeficienților ale migrației
și mobilității biogeochimice a metalelor în
ecosistemele acvatice și în bazinele hidrologice ale acestora șupuse transformării
prin activitatea umană;
• Stabilirea legităților de acumulare a substanțelor chimice în organismele acvatice,
cuantificarea rolului funcţional și ponderii principalelor grupuri de hidrobionţi în
migraţia biogeochimică, determinarea influenței substanțelor chimice asupra dezvoltării hidrobionților și proceselor producţional-destrucţionale.
• Determinarea nivelului periculos al anumitor substanțe toxice pentru funcționarea
ecosistemelor acvatice.
• Descifrarea proceselor de acumulare şi a
rolului metalelor şi a altor substanţe chimi-
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ce în dezvoltarea peştilor la diverse etape
ale dezvoltării (icre, larve, puiet, indivizi
nematurizaţi şi reproducători), redistribuirii și schimbării raportului între diferite
metale în organele peştilor în dependenţă
de metabolismul plastic şi cel generativ,
cât şi argumentarea importanţei diferitor
metale în aprecierea calităţii produselor
piscicole au o importanță majoră, unele
fiind de pionierat au o importanță pentru dezvoltarea investigațiilor ecologice și
ecotoxicologice.
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