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Introducere

Impactul antropic global asupra ecosistemelor acvatice impune pe prim plan al 
cercetărilor hidrobiologice monitoringul integrat al stării lor ecologice şi elaborarea 
metodelor complexe de estimare a calităţii apei. Diversitatea şi starea hidrobiocenozelor 
ecosistemelor acvatice sunt în dependenţă directă de cantitatea şi calitatea poluanţilor 
acestora. Reacţia ecosistemelor acvatice la poluanţi şi majorarea cantităţii de nutrienţi se 
manifestă prin modi carea structurii şi productivităţii biocenozelor. Astfel, în sectoarele 
mai poluate predomină speciile poli- şi mezosaprobe şi se majorează abundenţa algelor 
ciano te. 

In procesul monitoringului, pe lângă datele privind componentele abiotice ale 
mediului, sunt necesare şi date ce caracterizează starea biocenozelor şi particularităţile 
lor funcţionale [6, 7, 9]. Metodele europene de evaluare a stării ecosistemelor 
acvatice conform Directivei UE Cadru Apelor 2000/60 sunt întemeiate în special pe 
componentele biotice şi mai puţin pe cele abiotice. Starea ecosistemului acvatic re ectă 
nivelul biodiversităţii, intensitatea fotosintezei, statutul lui tro c şi proprietatea de 
autoepurare. Calitatea apei sau gradul ei de poluare poate   estimat după componenţa 
 toplanctonului în două moduri: 1) după organismele indicatoare; 2) după rezultatele 
comparaţiei structurii comunităţilor algale în sectoare cu diferit grad de poluare şi 
martor. Deoarece valoarea indicatoare a multor specii de alge este în dependenţă de 
condiţiile dezvoltării lor, la estimarea calităţii apei este important stabilirea nu numai 
a prezenţei sau absenţei speciilor indicatoare, dar şi a efectivului lor şi coraportului 
acestora cu alte specii din ecosistem. 

Evaluarea in uenţei diferitor substanţe poluante (metale grele, radionuclizi, pesticide, 
hidrocarburi ş.a.) asupra comunităţilor de hidrobionţi ale unui ecosistem acvatic se 
realizează cu ajutorul organismelor-monitoare. E cacitatea desfăşurării programului 
de biomonitoring depinde in mare măsură de alegerea reuşită a organismelor-monitoare 
[1].

Algele sunt unele din cele mai sensibile organisme, care reacţionează la prezenţa unei 
game largi de substanţe chimice, inclusiv anorganice şi organice, erbicide, detergenţi, 
produse petroliere ş.a. Au un ciclu de dezvoltare scurt şi colonizează repede noile 
habitate, astfel încât modi cările la nivel de comunităţi prezintă răspunsuri rapide la 
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schimbările mediului şi multe specii prezintă cerinţe şi toleranţe ecologice bine de nite. 
Astfel unul din indicatorii efectului toxic al poluanţilor este pieirea celulelor algale, 
modi carea vitezei de creştere, modi carea proceselor fotosintezei şi altor procese 
metabolice. Unele substanţe poluante care sunt toxice pentru animalele acvatice, nu sunt 
toxice pentru alge, mai mult ca atât în prezenţa unora are loc intensi carea activităţii 
vitale a algelor [10]. Apele poluate vor avea tendinţa de a suporta creşterea abundenţei 
acelor specii al căror optim corespunde cu concentraţia poluantului.

Majoritatea poluanţilor care pătrund în bazinul hidrogra c al  uviului Nistru sunt 
de origine organică. La monitorizarea gradului de poluare a ecosistemelor acvatice cu 
substanţe organice mai frecvent se utilizează indicele saprobiologic după Rotschein 
şi Pantle Bukk. Până în prezent nu există o poziţie fermă privind e cacitatea utilizării 
 toplanctonului în scopul evaluării calităţii apei, în special, în condiţiile apelor 
curgătoare. Astfel, se impune un studiu detaliat al valorilor şi dinamicii sezoniere şi 
multianuale a acestor indici sinecologici în ecosistemele acvatice de diferit tip.

Materiale şi metode

Evaluarea calităţii apei ecosistemelor acvatice principale ale bazinului  uviului 
Nistru ( . Nistru, lacurile de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan), în perioada anilor 
1989-2009, a fost efectuată în baza indicilor cantitativi şi saprobici ai comunităţilor 
de alge planctonice. Au fost investigate biotopurile reprezentative din diferite sectoare 
ale ecosistemelor investigate. Eşantioanele  toplanctonice au fost colectate sezonier în 
cadrul cercetărilor Laboratorului de Hidrobiologie şi Ecotoxicologie al Institutului de 
Zoologie al AŞM. Colectarea şi prelucrarea probelor de  toplancton a fost efectuată 
conform metodelor uni cate de colectare şi prelucrare a probelor hidrobiologice de 
teren şi experimentale [11]. Valorile indicelui saprobiologic a fost calculat cu exactitate 
de 0,01 prin metoda Pantle-Buck şi Rotşain. 

Rezultate şi discuţii

Din numărul total de 881 specii de alge identi cate în ecosistemele acvatice 
principale ale bazinului  . Nistru, 245 specii sunt indicatoare ale gradului saprobităţii 
apei. În componenţa speci că a  toplanctonului a fost stabilită ponderea speciilor 
β-mezosaprobe (52%), speciile α-mezosaprobe alcătuiesc 12%, iar oligosaprobe – 8%. 
În perioada vernală valorile indicelui saprobic au variat în limitele 1,12-3,08,  ind mai 
înalte în ecosistemele lacustre (tab. 1.). 

Primăvara în râuri şi lacuri pătrund apele provenite din zăpadă, acumulată pe 
teritoriile adiacente, cu un conţinut înalt de substanţe organice, procesul de mineralizare 
al cărora la temperaturi joase (7,6 -13,2ºC) decurge foarte lent. În această perioadă 
gradul de saprobitate al ecosistemelor investigate corespunde zonei β-mezosaprobe 
periodic α-mezosaprobe.

Vara încălzirea treptată a apei până la 28ºC şi regimul gazos favorabil condiţionează 
intensi carea proceselor de autoepurare a apei prin mineralizarea substanţelor organice 
şi repunerea în circuit a celor minerale. În perioada estivală valorile indicelui saprobic 
au oscilat în limitele 1,51-3,5  ind mai ridicate în ecosistemele lacustre şi în sectorul 
medial al r. Prut. Gradul de saprobitate al ecosistemelor investigate se încadra în limitele 
zonei β-mezosaprobe periodic α-mezosaprobe. 
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Tabelul 1. Variaţiile sezoniere ale indicelui saprobic în ecosistemele acvatice 
principale ale bazinului  . Nistru în perioada anilor 1989-2009

Ecosistemul Primăvara Vara Toamna

Fluviul Nistru (sectorul 
medial)

1,58 - 2,23
1,99

1,8 – 2,26
2,03

1,98 – 2,27
2,1

Fluviul Nistru (sectorul 
inferior)

1,71 – 2,21
2,07

1,93 – 2,19
2,06

1,87 – 2,23
2,08

Lacul Dubăsari
1,94 – 2,44

2,17
1,91 – 2,30

2,05
1,85 – 2,37

2,07

Lacul Cuciurgan
1,12 – 2,62

1,94
1,72 – 2,49

1,95
0,94 – 2,33

1,89

În perioada autumnală valorile indicelui saprobic au variat în limitele 1,67- 4,19 
în ecosistemele  uviale şi între 0,94- 3,59 în ecosistemele lacustre. Calitatea apei 
ecosistemelor investigate se atribuia zonei mezosaprobe, cu oscilaţii preponderent 
între clasele calităţii apei ”satisfăcător curată” –”slab poluată”, cu apariţii rare în zona 
oligosaprobă în lacul Cuciurgan şi polisaprobă în sectorul medial al r. Prut.

Sectorul medial al  uviului Nistru

Din numărul total de 225 specii identi cate în  . Nistru în perioada anilor 1990-
2009, 102 specii sunt indicatoare a calităţii apei, din care majoritatea sunt specii 
β-mezosaprobe (52%), α-mezosaprobe (12%) şi ο-β-mezosaprobe (10%). 

În  . Nistru apar diferenţe sezoniere calitative şi cantitative relative ale componenţei 
comunităţilor algale, ceea ce determină evidenţierea unei evoluţii diferite a saprobităţii 
râului. Comunităţile  toplanctonice sunt dominate  e de specii cu toleranţă saprobică 
largă, slab indicatoare, dar cu preferinţe pe un nivel organic mai ridicat (maxim în 
ά-mezosaprobic),  e de specii sapro le caracteristice. Se poate observa că în sectorul 
medial cele mai abundente dintre comunităţi au o toleranţă largă şi se găsesc la toate 
cele 5 nivele de saprobitate cu preferinţe pentru β-mezosaprob sau oligosaprob. 

La staţia Naslavcea  toplanctonul este reprezentat de specii cu preferinţe pentru ape 
curate şi reci în temei din algele bacilario te, care deseori formează asociaţii dense de 
culoare maro. Majoritatea acestora sunt specii limno le, care nimeresc în aval de baraj 
din lacul Novodnestrovsc odată cu evacuarea apelor prin construcţiile hidrotehnice. 
Emiterile de apă prin baraj se execută cu o anumită periodicitate conform necesităţilor 
de generare a curentului electric şi dereglează considerabil regimul hidrologic al 
 uviului. Nivelul foarte variabil ( 0,5 -2,0 m) al apei în aval de baraj, care provoacă 
inundarea malurilor populate cu vegetaţie terestră apoi retragerea bruscă a apei, ducând 
după sine încărcătura anorganică şi organică acumulată de pe teritoriului inundat, are 
in uenţă directă asupra formării calităţii apei în acest sector al  uviului Nistru. 

Valoarea indicelui saprobic în perioada investigaţiilor noastre oscila preponderent 
în limitele 1,64 - 2,04 şi indica calitatea apei de clasa 3 ”satisfăcător curată”, periodic 
de clasa 4 ”moderat poluată” ( g. 1.).

La staţiile Otaci şi Soroca, apar comunităţi cu abundenţă a speciilor caracteristice 
pentru apele puternic încărcate organic (Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.et G.S.West, 
Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. var.lanceolata, Cymbella tumida (Breb.) V.H. var.
tumida, Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Scenedesmus acuminatus Lagerh. var. 
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acuminatus, Diatoma hiemale (Lyngb.)Hiib. var.hiemale, Aphanizomenon  os-aquae 
(L.)Ralfs f. os-aquae, Synechocystis aquatilis Sanv., Melosira italica (Ehr.) Kutz. var. 
italica, Scenedesmus obliquus Turp var.obliquus, Chlorella vulgaris Beier., Navicula 
cryptocephala Kutz. var.cryptocephala, Oscillatoria irrigua (Kutz) Gom., Navicula 
exigua (Greg.) O.Mul. var. exigua, Anabaenopsis elenkinii v. Miller, Merismopedia 
tenuissima Lemm.) indicatoare cu maxim în ά-mezosaprob. 

Figura 1. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în sectorul medial al  . 
Nistru (st. Naslavcea) în perioada anilor 2003-2009.

În acest sector calitatea apei este puternic in uenţată de poluarea termică provocată 
de construcţiile hidrotehnice de la Novodnestrovsc, care menţin temperatura apei la 
nivel scăzut chiar şi în perioada estivală. Apa evacuată din hipolmnionul lacului de 
acumulare are temperatura de cca 6-8 °C. Astfel în sectorul Nistrului situat între CHE 
1 şi CHE 2 în perioada de iarnă apa  uviului nu îngheaţă nici la temperatura aerului de 
minus 30-35 °C. Temperatura apei primăvara şi toamna este cu 5-6 °C mai înaltă decât 
temperatura medie caracteristică acestor anotimpuri, iar vara dimpotrivă mai scăzută. 
În luna iulie a anilor 2004-2007 temperatura apei în sectorul Naslavcea – Otaci nu 
depăşea 14-16 °C în timp ce temperatura aerului era de 30-35 °C.

Din lacul de acumulare-tampon de la Naslavcea, în apele  uviului pătrunde o 
cantitate mare de apă de tip ionic metamor zat, cu conţinut sporit de substanţe organice 
dizolvate, fenoli, forme minerale ale azotului şi fosforului, metale grele [2-5, 8]. 

Valorile indicelui saprobic denotă o poluare moderată a apei, ele încadrându-se în 
limitele 1,33-2,05 în perioada vernală, 1,78-2,26 în perioada estivală şi 1,88-2,16 în 
perioada autumnală ( g. 2.)

Deversările apelor urbane uzate şi utilizarea necontrolată a zonelor de recreare 
contribuie la poluarea considerabilă a Nistrului medial. Printre sursele de poluare se 
evidenţiază deversările apelor reziduale de la or. Soroca, staţia de epurare a apelor me-
najere a căruia nu corespunde standardelor şi deseori nu funcţionează, apele industriale 
şi menajere  ind deversate direct în  . Nistru. Astfel în aval de oraşul Soroca apa este 
permanent cu o transparenţă joasă, turbiditate înaltă, saturaţia apei cu oxigen este dimi-
nuată şi persistă mirosul neplăcut, provocat de substanţele poluante în exces. Valorile 
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indicelui saprobic sunt mai scăzute în perioada vernală (1,86 - 2,21) majorându-se con-
siderabil în perioada de vară (1,87-2,65) şi toamna (1,87 - 2,54) ( g. 3).

Figura 2. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în sectorul medial al  . 
Nistru (st. Otaci) în perioada anilor 1999-2009.

Figura 3. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în sectorul medial al  . 
Nistru (st. Soroca) în perioada anilor 1991-2009.

La staţia Camenca  toplanctonul a fost reprezentat în temei de specii β-mezosaprobe 
(Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Nitzschia 
closterium (Ehr.)W.Sm., Cyclotella meneghiniana Kutz var.meneghiniana, Microcystis 
aeruginosa Kutz. f.aeruginosa, Scenedesmus quadricauda Turp. var. quadricauda, 
Scenedesmus acuminatus Lagerh. var. acuminatus, Actinastrum hantzschii var.subtile 
Wolosz., Tetrastrum triangulare Chod., Crucigenia quadrata Morenn). Indicele 
saprobic atingea valori mai ridicate în perioada vernală (1,94-2,31) şi autumnală (1,94-
2,78) şi mai scăzute în perioada estivală (1,57-1,98) ( g. 4). 
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Figura 4. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în sectorul medial al  . 
Nistru ( st. Camenca) în perioada anilor 1991-2009.

În acest sector viteza apei este mai mică decât pe porţiunea anterioară a  uviului 
(st. Soroca) în special în timpul cu nivel diminuat al apei, condiţionat de funcţionarea 
barajului Dubăsari.

În sectorul medial al  . Nistru a fost stabilită corelaţia pozitivă a valorilor indicelui 
saprobic cu conţinutul azotului total şi corelaţie negativă cu conţinutul suspensiilor. 

Sectorul inferior al  uviului Nistru

În cursul inferior au fost identi cate specii de alge cu toleranţă saprobică ridicată 
cu maximul de apariţie în oligo- sau beta-mezosaprob (Oscillatoria chalybea (Mert.)
Gom. f. chalybea, Cyclotella meneghiniana Kutz var.meneghiniana, Cyclotella 
Kuetzingiana Thw., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. var.ulna, Stephanodiscus Hantzschii 
Grun., Melosira italica (Ehr.) Kutz. var. italica, Trachelomonas hispida (Perty) Stein. 
var. hispida, Pandorina morum (Mull.)Bory, Scenedesmus acuminatus Lagerh. var. 
acuminatus, Scenedesmus elipticus Corda, Scenedesmus quadricauda Turp. var. 
quadricauda, Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W.et G.S.West.). 

În aval de lacul Dubăsari şi până la Sucleia se produce probabil un fenomen de 
autoepurare a  uviului, deoarece aici  toplanctonul indică o evoluţie regresivă a 
saprobităţii. Astfel la staţia Vadul lui Vodă valorile indicelui saprobic au variat în 
majoritatea cazurilor în limitele zonei β-mezosaprobe, apa  uviului în acest sector  ind 
satisfăcător curată-moderat poluată ( g. 5).

 La staţia Sucleia valorile indicelui saprobic au variat în limitele 1,49-2,65, fără să 
evidenţieze particularităţi bine pronunţate ale calităţii apei în aspect sezonier. Calitatea 
apei a fost variabilă atât în aspect multianual cât şi în diferite anotimpuri, însă valorile 
indicelui saprobic nu depăşeau limitele zonei β-mezosaprobe, cu excepţia perioadei 
autumnale a anului 2001 ( g. 6). 
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Figura 5. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în sectorul inferior al 
 . Nistru (st. Vadul lui Vodă) în perioada anilor 1991-2009.

Figura 6. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în sectorul inferior al 
 . Nistru (st. Sucleia) în perioada anilor 1997-2009.

Valori mai ridicate ale indicelui saprobic au fost înregistrate la staţia Varniţa 
(2,2-3,86), în care calitatea apei, în toate anotimpurile, se situează în limitele zonei 
α-mezosaprobe. Poluarea excesivă a apei în acest sector este cauzată de amplasarea 
gunoiştilor neautorizate pe malurile  uviului, cu un aport considerabil de substanţe 
organice şi anorganice.

În  uviul Nistru a fost stabilită corelaţia negativă între conţinutul suspensiilor 
şi valoarea indicelui saprobic la toate staţiile investigate. Valorilor mai ridicate ale 
conţinutului suspensiilor în apa  uviului Nistru le corespund valorile mai scăzute ale 
indicelui saprobic.

Formarea calităţii apei în  uviul Nistru depinde în mare măsură de condiţiile 
de reglare a debitului apei, de cantitatea şi natura poluanţilor proveniţi din diferite 
localităţi situate pe cursul acestuia. Atât în sectorul medial cât şi în cel inferior  uviul 
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Nistru este populat în abundenţă de macro te, iar în locurile de dezvoltare intensă a 
acestora saturaţia apei cu oxigen scade chiar şi în perioada iluminată a zilei până la 56-
68%, ceea ce în anii 70-80 ai secolului trecut era caracteristic doar pentru locurile de 
deversare a apelor reziduale neepurate.

Lacul de acumulare Dubăsari

În lacul de acumulare Dubăsari din numărul total de 226 specii de  toplancton 
identi cate 106 sunt indicatoare a calităţii apei cu ponderea speciilor β- mezosaprobe, 
α-mezosaprobe şi ο-β-mezosaprobe.

Comunităţile  toplanctonice din lacul Dubăsari conţin mai multe elemente cu 
preferinţe pentru mediile cu încărcătură organică ridicată (Aphanizomenon  os-aquae 
(L.)Ralfs f. os-aquae, Merismopedia tenuissima Lemm., Synechocystis aquatilis Sanv., 
Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Navicula 
exigua (Greg.) O.Mul. var.exigua, Cyclotella Kuetzingiana Thw., Cyclotella ocellata 
Pant., Cymbella lanceolata (Ehr.) V.H. var.lanceolata, Stephanodiscus Hantzschii 
Grun., Nitzschia acicularis W.Sm. var. acicularis, Trachelomonas volvocinopsis Swir. 
var. volvocinopsis, Carteria globosa Korsch.), de unde şi caracterul β-ά-mezosaprob 
indicat de acestea. 

Valorile indicelui saprobic în cele 3 sectoare ale lacului (superior, medial, inferior) 
au variat în limitele 1,78-2,37 în perioada vernală, 1,78-2,53 în perioada estivală şi 
1,76-2,69 în perioada autumnală. 

A fost înregistrată creşterea valorilor medii ale indicelui saprobic în lac începând 
cu vara anului 2002 până în toamna anului 2008, iar în anul 2009 calitatea apei s-a 
îmbunătăţit întru-câtva ( g. 7). 

Figura 7. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în lacul de acumulare 
Dubăsari în perioada anilor 1990-2009.

În linii generale apa lacului Dubăsari este satisfăcătoare pentru dezvoltarea 
hidrobionţilor, inclusiv peşti, iar variaţiile sezoniere ale calităţii apei nu sunt 
semni cative.
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Lacul de acumulare Cuciurgan

În lacul de acumulare Cuciurgan din numărul total de 371 specii de alge identi cate 
134 sunt indicatori ai calităţii apei. Comunităţile  toplanctonice din lac conţin mai multe 
elemente cu preferinţe pentru mediile cu încărcătură organică moderată (Cyclotella 
comta (Ehr.) Kutz. var. comta, Cyclotella meneghiniana Kutz var. meneghiniana, 
Diatoma vulgare Bory var.vulgare, Diatoma elongatum var. actinastroides (Krieg.) 
Pr.Laver, Pandorina morum (Mull.)Bory, Melosira granulata ( Ehr.) Ralfs var. 
granulata), vara şi toamna (Carteria pallida Korsch., Gymnodinium aeruginosum 
Stein et. Debl., Pandorina morum (Mull.)Bory, Trachelomonas hispida (Perty) Stein. 
var. hispida, Glenodinium gymnodinium Penard., Melosira granulata ( Ehr.) Ralfs 
var.granulata, Stephanodiscus Hantzschii Grun., Aphanizomenon  os-aquae (L.)Ralfs 
f. os-aquae). 

Deseori în perioada estivală are loc „în orirea apei” lacului, provocată de algele 
ciano te sau piro te care diminuează transparenţa, iar metaboliţii acestora modi că 
considerabil calitatea apei şi condiţiile de existenţă a altor hidrobionţi în lac. În 
toate sectoarele lacului are loc dezvoltarea abundentă a macro telor, care contribuie 
substanţial la creşterea cantităţii de substanţe organice acumulate. Cu toate acestea în 
dinamica sezonieră a valorilor indicelui saprobic n-au fost evidenţiate variaţii în limite 
mari în diferite sectoare ale lacului. 

În sectorul superior valorile indicelui saprobic au variat în limitele 1,12-2,62 în 
perioada vernală, între 1,72-2,49 în perioada estivală şi între 0,94-2,33 în perioada 
autumnală ( g. 8).

Figura 8. Variaţiile sezoniere ale valorilor indicelui saprobic în lacul de 
acumulare Cuciurgan în perioada anilor 1990-2009.

În sectorul medial al lacului valorile indicelui saprobic au fost mai ridicate în 
perioada de primăvară, variind în limitele 1,67-2,35, iar în perioada de vară şi toamnă 
între 1,74-2,14. 

În sectorul inferior valorile indicelui saprobic au variat în limitele 1,45-2,47 în 
perioada vernală, între 1,78-2,12 în perioada estivală şi 1,69-2,25 în perioada autumnală. 
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Astfel, valorile indicelui saprobic n-au depăşit limitele zonei β-mezosaprobe în toate 
sectoarele lacului, indicând la o calitate satisfăcătoare a apei în lacul Cuciurgan.

Concluzii

A fost stabilit că asupra ecosistemelor  uviale şi lacustre de pe teritoriul Republicii 1. 
Moldova in uenţează un complex de factori antropici de diferită natură (transformarea 
tehnogenă, poluarea termică, deversarea apelor reziduale industriale şi menajere, ş.a.). 

Formarea calităţii apei în  uviul Nistru depinde în mare măsură de condiţiile 2. 
de reglare a debitului apei, de cantitatea şi natura poluanţilor proveniţi din diferite 
localităţi situate pe cursul acestuia.

Atât în sectorul medial cât şi în cel inferior  uviul Nistru este populat de 3. 
macro te, iar în locurile de dezvoltare intensă a acestora saturaţia apei cu oxigen scade 
considerabil.

Conţinutul sporit al suspensiilor şi altor parametri hidrochimici in uenţează 4. 
negativ asupra dezvoltării  toplanctonului în unele sectoare ale ecosistemelor 
investigate.
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