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Întroducere

 Complexul istorico-natural „Orheiul Vechi” reprezintă unul din cele mai 
importante obiecte istorico-culturale din ţară, care dispune şi de un apreciabil potenţial 
turistic. Dacă componenta istorico-culturală, specificul reliefului şi al structurii geologice 
sunt relativ bine studiate [1-9] practic nu se cunoaşte calitatea apelor, îndeosebi a 
celor freatice, care reprezintă unica sursă de alimentare a populaţiei cu apă potabilă. 
Ţinând cont că la 25 ianuarie 2008, Ministerul Culturii şi Turismului a depus la Centrul 
Patrimoniului Mondial UNESCO dosarul de nominalizare a „Peisajului Cultural Orheiul 
Vechi” pentru includerea în Lista Patrimoniului Mondial, în categoria obiectelor de 
însemnătate internaţională, este necesar de a cunoaşte detaliat şi calitatea apelor din 
teritoriu, inclusiv a celor subterane. În prezenta lucrare se efectuiază o caracterizare 
detaliată a calităţii apelor orizontului freatic din comuna Trebujeni, raionul Orhei. 

 Metode de cercetare

Pentru aprecierea detaliată a calităţii apelor s-au organizat doua expediţii de teren 
în luna iunie şi septembrie 2007. 

În vara anului 2007 au fost prelevate probe de apă din două fântâni din Trebujeni şi 
trei izvoare din satele Butuceni şi Trebujeni. A fost prelevată de asemenea şi o probă de 
apă din râul Răut în amonte de satul Butuceni (în total şapte probe de apă). 

În septembrie anul 2007, paralel cu descrierea hidrogeologică a teritoriului de 
referinţă, au fost colectate şi probe de apă din 19 fântâni şi 2 izvoare ale comunei 
Trebujeni, inclusiv din toate satele care fac parte din această comună (Morovaia, 
Butuceni şi nemijlocit Trebujeni). Au fost prelevate în total 21 probe de apă în vederea 
determinării componenţilor majori şi 12 probe de apă pentru evaluarea conţinutului de 
metale grele.

Din satul Morovaia au fost prelevate şase probe de apă din fântânile cele mai 
reprezentative din localitate, numerotate de la 1 la 6 în tabelul 1. În satul Butuceni s-au 
colectat nouă probe de apă din fântâni şi o probă din izvor, rezultatele analizelor sunt 
trecute în tabelul 2 de la 7 la 15. Din satul Trebujeni au fost evaluate patru probe de 
apă din fântâni şi două probe din izvor, trecute în tabelul 3 de la 16 la 21. Pentru toate 
sursele de apă au fost măsurate coordonatele geografice.

Calitatea apelor din comuna Trebujeni a fost evaluată în baza indicilor hidrochimici: 
anionii: CO3

2-, HCO3
-, Cl-, SO4

2-, NO2
-, NO3

-, şi cationii: Ca2+, Mg2+, NH4
+, Na++K+. Din 

grupa metalelor grele (MG) a fost analizată prezenţa Bi, Pb, Zn, Cu, Co, Ni, Fe, Mn, 
Cr şi V.

În procesul de analiză au fost folosite metodele: potenţiometrică (pH-ul), titrimetrică 
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(Ca2+, HCO3
-, Cl-), colorimetrică (NH4

+, NO2
-, NO3

-, SO4
2-) şi fluorescenţă Roentgen – 

metalele grele [10-11] .
În cadrul expediţiei din luna septembrie a fost măsurată temperatura apei, aceasta 

variind între 13 şi 150 C, în funcţie de adâncimea la care se află nivelul apei, pentru 
apele de profunzime acest parametru fiind relativ constant. 

Rezultatele analizelor sunt sistematizate în tabelele 1, 2 şi 3. În figura 1 este arătată 
duritatea apelor cercetate.

Rezultate şi discuţii

Rezultatele obţinute în expediţiile din vara anului 2007 relevă pentru probele de apă 
prelevate din izvoare valori ridicate ale conţinutului de NO3

- (60,74 mg/dm3), ce depăşesc 
de 1,3 ori CMA, în izvorul din Trebujeni (ţeava stângă). În ţeava dreaptă nitraţii sunt 
în limita admisibilă. Proba colectată din izvorul din s. Butuceni situat pe malul drept al 
râului Răut, la circa 5 m de la albia râului, conţine de asemenea şi o cantitate  sporită a 
ionilor de NO2

- (7,93 mg/dm3) ce depăşeşte de 2,4 ori limita admisibilă. Aceasta poate 
fi explicată prin faptul că izvorul este expus nemijlocit poluării de catre apa din râul 
Răut. În apa din râu (proba a fost prelevată la circa 200 m în amonte de podul Butuceni) 
s-a înregistrat un conţinut mărit al ionilor de NH4

+, care constituie 4,45 mg/dm3 (CMA 
fiind de 2,00 mg/dm3). Mineralizarea apei în probele descrise variază între 314-745 
mg/dm3 şi, conform normativului de calitate a apelor de suprafaţă şi a apei potabile, se 
încadrează în limita admisibilă. Apele au pH-ul ce se încadrează în limitele clasificării 
apelor de suprafaţă de 6,5-8,5. 

În campania de teren din toamna anului 2007 s-a urmărit evaluarea calităţii apelor 
freatice. Au fost selectate cele mai reprezentative fântâni şi izvoare, prelevându-
se în total 21 de probe de apă din comuna Trebujeni (satele Morovaia, Butuceni şi 
Trebujeni).

În satul Morovaia mineralizarea apelor variază între 431 şi 996 mg/dm3. Conţinutul 
sulfaţilor se înregistrează între 19 şi 288 mg/dm3, valori sub CMA, iar conţinutul 
clorurilor între 40,0 – 120 mg/dm3, limita admisibilă fiind de 350 mg/dm3 (tab.1).

Au fost depistate depăşiri ale conţinutului admisibil pentru cationii de calciu şi 
magneziu, fenomen ce poate fi explicat prin natura rocilor din zonă (prezenţa calcarelor 
sarmaţiene). Concentraţiile acestora variază între 80 - 184 mg/dm3 şi respectiv 34 -107 
mg/dm3. În trei probe din şase (fântâna 2, 3, 5) s-a înregistrat o concentraţie sporită 
pentru nitraţi, valorile acestora variind între 50 mg/dm3 şi 80,4 mg/dm3, conţinuturi ce 
depăşesc limita admisibilă de 45,0 mg/dm3.

Conţinutul ionilor exprimat în mg.echv/dm3 arată că apa prelevată din fântânile 
din satul Morovaia este predominant bicarbonat – sulfatică – clorurică – calcică – 
magneziană - sodică şi o proba de apă sulfatică – bicarbonato – clorurică – calcică – 
magneziană – sodică.

Mineralizarea apelor în satul Butuceni variază între 500 – 834 mg/dm3. Conţinutul 
în sulfaţi se înscrie între 58 - 307 mg/dm3, iar clorurile au valori între 40 şi 50 mg/dm3. 
Astfel, nu se înregistrează careva depăşiri a valorilor admisibile a ionilor menţionaţi. 

Concentraţiile ionilor de Ca2+ sunt între 64 – 104 mg/dm3 şi respectiv 50 – 102 mg/
dm3 ale celor de Mg2+. Cea mai mare valoare a Mg2+ (102 mg/dm3) a fost depistată în 
proba prelevată din izvorul din această localitate. Valorile concentraţiilor înregistrate 
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pentru nitraţi în probele prelevate din Butuceni se înscriu în limita admisibilă, cu 
excepţia probei prelevate din fântâna 2 unde se remarcă o majorare a nitraţilor de 60,7 
mg/dm3.

Tabelul 1. Componenţa apelor din satul Morovaia, comuna Trebujeni, raionul Orhei, 
septembrie-octombrie 2007

L
oc

al
ita

te
a Nr. probei

Obiectul acvatic
Coordonatele ge-
ografice

pH

H
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O

3-
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N
a+ +
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+
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Unit.de masură mg/dm3

M
or

ov
ai

a

1. Fântâna Nr.1
N 47°17’51.5”;
E 29°00’03.2”

7.62 580 100 211 36,5 184 78 24 923

2. Fântâna Nr. 2
N – 47°17’51.6”
E – 29°00’03.3”

7.42 410 120 320 80,4 144 107 20 996

3. Fântâna Nr. 3
N – 47°17’53.2”
E – 28°59’54.9”

7.58 460 60 288 71,0 104 50 123 926

4. Fântâna Nr. 5
N – 47°17’51.7”
E – 28°59’49.3”

7.18 440 50 77 55,0 96 39 39 575

5. Fântâna Nr. 6
N – 47°17’53.8”
E – 28°59’50.2”

7.64 390 40 19 35,3 80 34 28 431

6 Fântâna Nr. 12
N – 47°17’53.8”
E – 28°59’27.9”

7.46 390 50 96 44,1 96 39 40 560

CMA 350 400 45 100 
-120

50 - 
80

100 
-150 1000

Conţinutul ionilor exprimat în mg.echv/dm3 încadrează apa descrisă calitativ mai 
sus în următoarele clase: bicarbonat – sulfatică – clorurică – calcică – magneziană - 
sodică şi bicarbonat – clorurică – sulfatică – calcică – magneziană - sodică. 

Rezultatele analizelor probelor analizate din Trebujeni sunt trecute în tabelul 3, de 
la 16 la 21. Mineralizarea apelor în această localitate variază între 315 – 833 mg/dm3. 
Conţinutul în sulfaţi şi cloruri se încadrează în valorile limite admisibile.

În paralel cu cele spuse este de reţinut valoarea sporită a concentraţiei ionului de 
Ca2+ între 144 şi 128 mg/dm3 în două surse de alimentare cu apă (fântâna nr. 2 şi 3), 
depăşire ce se datorează litologiei substratului. Valorile cationilor de Mg2+ variază între 
19 şi 78 mg/dm3. Conţinuturile ionului NO3

- se încadrează între 22,9 mg/dm3 şi 109,3 
mg/dm3 astfel că prezintă depăşiri semnificative a limitei admisibile în apa analizată din 
fântânile monitorizate (fântâna 1, 2, 3).

Conform conţinutului în mg.echv/dm3 a ionilor din apa colectată din fântânile din 
Trebujeni apa este clasificată ca bicarbonat – sulfatică – clorurică – calcică – magneziană 
- sodică şi bicarbonat – clorurică – sulfatică – calcică – magneziană - sodică.
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Calitatea apelor din comuna Trebujeni în linii mari este satisfăcătoare şi se încadrează 
în limita de calitate prevăzută de normativul sanitaro-igienic al apei potabile.

 Tabelul 2. Componenţa apelor din satul Butuceni, comuna Trebujeni, raionul Orhei, 
septembrie-octombrie 2007

L
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Nr. probei
Obiectul acvatic

Coordonatele 
geografice

pH
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+
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Unit.de masură mg/dm3

B
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i

7. Fântâna Nr. 2
N – 47°17’56.7”
E – 28°58’36.9” 7.34 610 90 38 60,7 104 50 74 722

8. Fântâna Nr. 5
N –47°18’01,6”,
E – 28°58’14,4” 7.44 420 50 307 25,3 64 97 81 834

9. Fântâna Nr. 6
N – 47°18’03,5”
E – 28°58’07,0” 7.40 480 40 58 30,1 80 54 33 535

10. Fântâna Nr. 7
N – 47°18’07,0”
E – 28°58’02,1” 7.42 450 50 77 22,9 72 50 46 542

11. Fântâna Nr. 8
N – 47°18’08,0”
E – 28°57’58,7” 7.48 450 40 58 19,3 64 50 44 500

12. Fântâna Nr. 9
N – 47°18’09,7”
E – 28°57’53,4” 7.50 450 40 58 31,1 64 50 44 550

13. Fântâna Nr.11
N – 47°18’14,5”
E – 28°57’45,7” 7.46 450

 
40 96 20,5 80 63 35 559

14.Fântâna Nr. 13
N – 47°18’21,8”
E – 28°57’39,1” 7.44 450. 40 96 23,1 72 63 40 540

15. Izvor
N – 47°17’49,0”
E – 28°58’43,1” 7.58 610 40 134 14,7 72 102 44 671

CMA 350 400 45 100 
-120

50 - 
80

100 
-150 1000

Valorile durităţii (reprezentate grafic în fig. 1) nu depăşesc valorile prevăzute în 
normativul igienic (7-10 mg.echv/dm3), în marea majoritate aceastea fiind mai mici de 
7 mg.echv/dm3. 

Concentraţiile ce depăşesc valoarea de 7 mg.echv/dm3 se înregistrează în probele 
colectate din fântânile nr. 1 şi 2 din s. Morovaia, amplasate pe segmentul din partea 
stângă a albiei majore a râului Răut la distanţa de 180 m de albia minoră a râului în 
apropiere de gura Râpei Morovaia;  sunt săpate în aluviuul de albie de vârstă Holocenă 
şi în calcarele Sarmaţianului mediu. Datează de la începutul secolului al XX-lea şi au 
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fost construite pentru a asigura populaţia cu apă potabilă. Calitatea apelor în aceste 
fântâni este influenţată de prezenţa calcarelor sarmaţiene, se remarcă o concentraţie 
sporită pentru ionii de calciu şi magneziu în ambele surse de alimentare studiate (vezi 
tab.1), iar duritatea acestora este de 7,8 şi respectiv 8 mg.echv/dm3 ceea ce vine să 
completeze argumentele care vizează aspectul geochimic al litologiei din zonă relatate 
în text referitor la concentraţiile mărite ale Ca2+ şi Mg2+.

Faptul că se înregistrează valori sporite ale nitraţilor în unele corpuri acvatice din 
cadrul comunei Trebujeni poate fi explicat prin prezenţa activităţii antropice din zonă 
(scurgerea apelor menajere, prezenţa în apropierea surselor de apă a gunoiului de grajd 
ş.a.). Se remarcă valori ridicate ale nitraţilor în circa 33% din numărul total de probe 
(tab. 1, 2, 3). 

În ansamblu, probele de apă analizate, după componenţa chimică, pot fi încadrate 
în ape bicarbonat – sulfatice – clorurice – calcice – magneziene - sodice şi bicarbonat 
– clorurice – sulfatice – calcice– magneziene– sodice.

Tabelul 3 . Componenţa apelor din satul Trebujeni, septembrie-octombrie 2007

L
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Nr. probei
Obiectul acvatic

Coordonatele 
geografice

pH
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Unit.de masură mg/dm3
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16. Fântâna Nr.1
N – 47°18’48.1”
E – 28°58’24.9” 7,6 210 110 77 51,8 88 39 11 562

17. Fântâna Nr.2 7,4 430 120 192 100,4 144 78 18 765

18. Fântâna Nr.3 7,3 460 100 154 109,3 128 54 63 833

19. Fântâna Nr.4 7,5 560 50 96 19,5 72 78 59 690
20. Izvorul
(ţeava dreaptă)
N – 47°18’22,7”
E – 28°59’27,7”.

7,7 270 30 58 21,5 64 19 40 454

21. Izvorul 
(ţeava stângă)
N – 47°18’22,7”
E – 28°59’27,7”

7,7 240 30 19 22,9 48 24 39 315

CMA 350 400 45 100 
-120

50 –
80

100 
-150 1000

Metalele grele au fost analizate pentru a monitoriza dacă calitatea apelor freatice 
din comuna Trebujeni prezintă careva depăşiri pentru anumite metale grele. Acestea 
au fost evaluate în 12 probe de apă colectate din cele mai reprezentative fântâni din 
comuna Trebujeni. 

În urma evaluării probelor de apă pentru determinarea MG în fântâna nr. 2 din 
Butuceni se înregistrează valori relativ ridicate atât pentru fier (0,592 mg/dm3 faţă de 
0,3 mg/dm3 CMA) cât şi pentru mangan (0,2306 mg/ dm3 faţă de 0,1 mg/ dm3 CMA). 
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Se conchide că o parte din elementele analizate (Pb, Co, Ni, Zn) sunt sub limita de 
detecţie ‹0.0025 (tab. 4). 

Fig. 1. Valorile durităţii apelor freatice din comuna Trebujeni

Tabelul 4. Conţinutul Metalelor Grele în probele de apă din fântânile din comuna 
Trebujeni (2007), mg/dm3

Obiectul acvatic Pb Zn Cu Fe Mn Cr
CMA 0.03 1.0 1.0 0.3 0.1 0.05

1. Fântâna nr. 2 s. Morovaia ‹0.0025 0.0050 0.0080 0.0662 0.0025 0.0032

2. Fântâna nr. 6 s.  Morovaia ‹0.0025 0.0026 0.0030 0.0606 ‹0.0025 0.0030

3. Fântâna nr. 11 s.Morovaia ‹0.0025 ‹0.0025 0.0062 0.0510 ‹0.0025 0.0032
4. Fântâna nr.2  s. Butuceni ‹0.0025 ‹0.0025 0.0106 0.592 0.2306 0.0026
5. Fântâna nr. 7 s. Butuceni ‹0.0025 ‹0.0025 0.0020 0.0570 ‹0.0025 0.0028
6. Fântâna nr. 13 s. Butuceni ‹0.0025 0.0512 0.0054 0.0702 0.0076 0.0030
7. Izvorul s. Butuceni ‹0.0025 ‹0.0025 0.0166 0.1694 0.0035 0.0030
8. Fântâna nr. 1 s. Trebujeni ‹0.0025 ‹0.0025 0.0028 0.0262 ‹0.0025 0.0007
9. Fântâna nr. 2 s. Trebujeni ‹0.0025 ‹0.0025 0.0034 0.1942 ‹0.0025 0.0008

10. Fântâna nr.4 s. Trebujeni ‹0.0025 ‹0.0025 0.0010 0.0180 ‹0.0025 0.006
11. Izvorul s. Trebujeni  ţeava dreaptă ‹0.0025 ‹0.0025 ‹0.001 0.0250 ‹0.0025 0.0002
12. Izvorul s. Trebujeni ţeava stângă ‹0.0025 ‹0.0025 0.0036 0.504 ‹0.0025 0.0004

Rezultatele determinărilor denotă un lucru îmbucurător, nu s-au înregistrat valori 
ridicate ale concentraţiei la unele metalele grele care prezintă pericol pentru sănătatea 
oamenilor. Menţionăm totuşi prezenţa unor conţinuturi puţin ridicate care depăşesc 
nesemnificativ limita admisă a fierului în două probe şi a manganului într-o singură 
probă, fenomen ce poate fi explicat de specificul geochimic al rocilor neogene din 
substrat. 

Principalele surse de poluare a apelor de suprafaţă din bazinul râului Răut în zona 
Orheiul Vechi cu MG şi alţi poluanţi sunt scurgerile de ape meteorice din teritoriile 
gunoiştilor săteşti, diferite depozite, câmpurile agricole, şeptelul casnic, evacuările de 
ape uzate insuficient epurate sau ne-epurate, provenite din sectorul casnic şi industrial 
şi transportul transfrontalier al MG prin precipitaţii. 
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Luând în consideraţie specificul surselor de poluare, mai ales poluarea cu MG prin 
precipitaţiile din zonă (concentraţia anuală a Pb, Cd, Hg fiind de circa 1, 17, 25 g/km2) 
poluarea cu MG a apelor freatice este nesemnificativă. 

Concluzii

1. Calitatea apelor freatice din complexul istorico-natural Orheiului Vechi 
(comuna Trebujeni), cu unele mici excepţii, este satisfăcătoare şi poate fi folosită în 
calitate de apă potabilă din majoritatea fântânilor analizate.

2. Sursele de apă studiate după componenta chimică corespund tipurilor de apă: 
bicarbonat – sulfatice – clorurice – calcice – magneziene - sodice şi bicarbonat – 
clorurice – sulfatice – calcice– magneziene– sodice.

3. Conţinutul sporit al nitraţilor în 33% din numărul total de probe se explică prin 
prezenţa activităţii antropice în zonă (scurgerea apelor menajere, prezenţa gunoiului de 
grajd etc). 

4. Concentraţia metalelor grele nu prezintă depăşiri semnificative ale limitei 
admisibile. 
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