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DINAMICA INDICILOR HIDROCHIMICI ŞI CALITATEA APEI
RÎULUI PRUT
Zubcov Elena, Bagrin Nina, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, Borodin
Natalia, Bogonin Zinaida
Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Introducere
Prutul este al doilea după mărime rîu din Republica Moldova. El izvorăşte pe cel
mai înalt vârf (m.Goverla) al Carpaţilor Ucraineni, lângă s.Vorohta. Lungimea rîului
este de 898 km, în hotarele Moldovei - 695 km, suprafaţa bazinului hidrograc este de
27500 km2. Pentru bazinul hidrograc al r. Prut este caracteristică prezenţa unui număr
mare de auenţi mici şi lipsa celor mari. Prutul îşi varsă apele în Dunăre, la 174 km
de la delta lui, reprezentând, astfel, ultimul auent mare de stânga al unuia dintre cele
mai mari rîuri ale Europei. Rîul Prut are un debit de apă de cca 2,9 km3, determinat
de caracterul alimentării şi regimul lui hidrologic. În regiunea montană Prutul are o
vale în formă de V cu lăţimea de 3 km, iar de la or. Lipcani în jos pe cursul rîului - în
formă de trapez, cu lăţimea de la 3-7 km pînă la 12 km în deltă. Albia rîului formează
un număr mare de meandre - coecientul sinuozităţii constituie 1,7-2,2. Precipitaţiile
atmosferice reprezintă sursa principală de alimentare; 3/4 din precipitaţii revin perioadei
de vegetaţie. Podul de gheaţă, ca regulă, nu depăşeşte 80 de zile.
În zona conuenţei (Giurgiuleşti) Republica Moldova are acces la Dunăre şi, de
aici, la Marea Neagră, iar terminalul respectiv este privit ca un punct cheie în viitoarea
dezvoltare economică a ţării. Rîul Prut constituie componenta de bază a rezervaţiei
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ştiinţice Prutul de Jos, care, la rîndul său, este un element al Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării, cu rol extrem de important în conservarea biodiversităţii orei şi faunei.
Materiale şi metode de cercetare
În anii 2009-2010 în cadrul Programului de stat „Cercetări ştiinţice şi de management ale calităţii apelor” s-au colectat trimestrial, primăvara, vara şi toamna,
eşantioane hidrobiologice, probe de apă şi suspensii din rîul Prut, sectorul medial şi
inferior ( st. Branişte-Giurgiuleşti). S-a cercetat dinamica oxigenului dizolvat, a ioniilor principali (hidrocarbonaţi, sulfaţi, cloruri, calciu, magneziu, sodiu, potasiu), elementelor nutritive (ioni de amoniu, nitriţi, nitraţi, fosfor, siliciu), s-au stabilit valorile
oxidabilităţii permanganate şi bicromate. Rezultatele obţinute au fost comparate cu
materialele din anii precedenţi. Colectarea probelor din râu şi analiza lor chimică în laborator s-a efectuat conform metodelor stabilite în hidrochimie şi hidrobiologie [4].
Rezultate şi discuţii
Componenţa chimică şi calitatea apei r. Prut este determinată de factori naturali şi
antropici. Printre factorii naturali menţionăm structura şi componenţa rocilor, solurilor,
relieful bazinului hidrograc, structura şi abundenţa comunităţilor de hidrobionţi care,
pînă în prezent, sunt insucient studiate. Inuenţă enormă asupra stării r. Prut a avut
seceta din anul 2007, temperaturile caniculare şi inundaţiile din 2009-2010. Printre
factorii majori antropici se numără deversarea apelor şi deşeurilor în bazinul hidrograc
al r. Prut, construcţia şi funcţionarea terminalului Giurgiuleşti.
Este foarte important de menţionat faptul că în anii 2001-2006, în timp de vară,
temperatura apei în Prutul Inferior nu depăşea 25,2oC, chiar şi în timpul etiajului, pe
când în verile anilor 2009-2010 ea a atins 28o C (la un nivel destul de înalt al apei).
Investigaţiile efectuate demonstrează că în 2009 conţinutul oxigenului dizolvat a
fost relativ satisfăcător pentru dezvoltarea hidrobionţilor, ind pe sectorul Branişte –
Giurgiuleşti în limitele de 8,1 şi 11,8 mg/l, sau 90-108% de saturaţie; valorile maxime
s-au înregistrat primăvara şi toamna, iar cele mai mici – vara. Vara, în timpul inundaţiilor
din 2010, conţinutul de oxigen dizolvat a scăzut până la 56% de saturaţie, necătând la
o viteză mare şi un nivel înalt al apei, iar după inundaţii – s-a coborît mai jos de 50%
de saturaţie, constituind în sectorul inferior 3,9 mg/l şi ind nesatisfăcător pentru mai
multe specii de hidrobionţi, inclusiv peşti. În timpul expediţiei de vară pe malul rîului
s-au observat mai multe organisme pierite.
Conţinutul suspensiilor în apele rîurilor este un indice important care demonstrează
intensicarea proceselor de eroziune în bazinul hidrograc, cît şi poluarea cu deşeuri şi
ape reziduale. Este evidentă inuenţa auentului de dreapta al Prutului- r. Bahlui, care
provoacă sporirea de zeci de ori a conţinutului de suspensii în rîul Prut (Fig.1). Dacă
în majoritatea cazurilor concentraţiile suspensiilor minerale în apele Prutului au fost
mult mai înalte decît ale celor organice, atunci în vara anului 2010 (după inundaţii) am
observat o situaţie inversă - conţinutul de suspensii organice era mai mare decît cel de
suspensii minerale. Acest fenomen, însoţit de sporirea concentraţiei materiei organice,
în general, a determinat reducerea conţinutului de oxigen dizolvat pînă la valori critice
pentru ora şi fauna rîului Prut (mai mici de 4 mg/l). Toamna situaţia a revenit la cea
multianuală, cu predominarea suspensiilor minerale.
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Sporirea conţinutului de suspensii în apele Prutului se reectă negativ asupra
proceselor de producţie şi destrucţie a materiei organice şi asupra organismelor
planctonice [1-3]. Aceste efecte au fost stabilite şi în anii 2001-2005, şi nu doar în
timpul viiturilor, inundaţiilor, dar şi în perioadele de etiaj, şi anume în avalul revărsării
auentului Bahlui.
Mineralizarea, cît şi conţinutul de ioni principali, sunt nişte indici conservativi şi
depind, în majoritatea cazurilor, de factorii naturali. Este cunoscut că mineralizarea
apei în timpul viiturilor scade, iar în timpul etiajului ea este mai înaltă. Necătând la
faptul că în timpul inundaţiilor o cantitate enormă de diferite deşeuri s-a scurs în albia
rîului, totuşi, mineralizarea apei r. Prut a fost minimă anume în timpul inundaţiilor
(354-580 mg/l). S-a păstrat şi tendinţă clasică de creştere a mineralizării pe cursul
rîului. Apa rîului Prut, în majoritatea cazurilor, se referă la clasa hidrogenocarbonată,
grupa calciului, tipul II (după clasicarea lui Alekin).
De menţionat o sporire evidentă a conţinutului de sulfaţi (145 mg/l) şi a ionilor
de magneziu (30,4 mg/l) şi sodiu (68,5 mg/l) în perioada de toamnă care, alături de
hidrogenocarbonaţi au determinat saltul destul de mare al mineralizării în perioada de
toamnă a anului 2009 - pînă la 750 mg/l şi a anului 2010 - pîna la 640 mg/l.
Pentru prima data, în toamna 2009 apa rîului pe sectorul Cahul – Giurgiuleşti a
devenit, de-facto, de clasa hidrogenocarbonată (aproape de hidrogenocarbonată
–sulfată), grupul sodiului, tipul II, ceea ce nu este caracteristic pentru rîul Prut. Această
tendinţă a fost înregistrată şi în anul 2010, dar ea n-a fost atît de evidentă precum în anul
2009, cînd s-a schimbat radical coraportul între anionii şi cationii de bază (Fig. 2-3).
A sporit aportul sulfaţilor şi ionilor de sodiu, potasiu şi magneziu şi s-a micşorat
destul de mult aportul hidrogenocarbonaţilor şi calciului în mineralizarea apei rîului Prut
în sectorul inferior, fenomen care serveşte drept dovadă a metamorzării compoziţiei
chimice a apelor, legată de poluarea rîului. Astfel, inuenţa antropogenă asupra stării
ecologice a r. Prut este destul de evidentă. Probabil, în această perioadă, a existat o
sursă de poluare destul de puternică a rîului Prut cu ape reziduale sărate sau alte deşeuri
care au provocat sporirea anionilor de sulfaţi şi cationilor de sodiu, potasiu şi magneziu
(Fig. 2, 3). Conţinutul de elemente nutritive este unul din cei mai importanţi indici ai
calităţii apei, care determină atît dezvoltarea mai multor organisme acvatice, cît şi nivelul
de trocitate, intensitatea proceselor producţional-destrucţionale ale ecosistemelor
acvatice. Concentraţiile compuşilor azotului mineral (amoniu, nitrit, nitrat) depind
de un şir de factori, dar în perioada dată de cercetare conţinutul acestor substanţe a
fost mult mai scăzut decît în anii precedenţi şi valorile minime s-au înregistrat vara.
Toamna concentraţiile azotulul de amoniu şi azotului din nitriţi, ca şi cele ale fosforului
mineral, au fost vizibil mai înalte, mai cu seamă, în anul 2010 (Tab. 1).
Concentraţiile azotului şi fosforului organic au fost mai înalte decât cele ale
azotului şi fosforului mineral (Fig. 4, 5). Pentru rîurile curate coraportul între compuşii
elementelor nutritive este invers; de menţionat că, în ultimii ani în timpul primăverii şi
în toamna anului 2010 conţinutul de azot mineral l-a depăşit pe cel organic.
Este evidentă şi poluarea rîului Prut cu substanţe organice pe cursul rîului. Spre
exemplu, concentraţia substanţelor organice a sporit în anul 2009 de la 6,8 mg/l la
Sculeni pînă la 21,2 mg/l la Giurgiuleşti şi în anul 2010 - de la 11,0 pînă la 30,2 mg/l,
corespunzător.
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Figura 1. Dinamica suspensiilor minerale (Smin), organice
(Sorg) şi totale (S total) în
r. Prut (B- Branişte,
S- Sculeni, L- Leuşeni,
C- Cahul, Cp- CîşliţaPrut, G- Giurgiuleşti),
anii 2009-2010, mg/l.

Figura 2. Dinamica ionilor de
hidrogenocarbonaţi,
sulfaţi şi cloruri în r.
Prut (B- Branişte, SSculeni, L- Leuşeni,
C- Cahul, Cp- CîşliţaPrut, G- Giurgiuleşti),
anii 2009- 2010, mgecv/l

De regulă, valorile oxidabilităţii permanganate sporesc spre toamnă, cînd o parte
de plante acvatice se descompun, dar în vara anului 2010, în timpul inundaţiilor, în
apele rîului au pătruns destul de multe substanţe organice alohtone şi aceasta a dus şi la
sporirea oxidabilităţii permanganate, cu atingerea valorilor maxime (Fig.6).
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Tabelul 1. Dinamica concentraţiei azotului mineral de amoniu (N-NH4), azotului nitrit
(N-NO2) şi azotului nitrat (N-NO3) în apele r.Prut, mg/l.
Staţiile de
colectare

anotimp

Branişte
Sculeni
Cahul
Câşliţa Prut
Giurgiuleşti
Sculeni
Leuseni
Cahul
Câşliţa Prut
Giurgiuleşti
Sculeni
Leuşeni
Cahul
Câşliţa Prut
Giurgiuleşti

primăvara
primăvara
primăvara
primăvara
primăvara
vara
vara
vara
vara
vara
toamna
toamna
toamna
toamna
toamna

N-NH4
0,110
0,070
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,11
0,002
0,002
0,010
0,070

2009
N-NO2
0,014
0,011
0,020
0,021
0,022
0,005
0,006
0,003
0,012
0,004
0,037
0,021
0,014
0,013

N-NO3
1,10
1,08
1,25
0,94
0,91
0,81
1,02
0,96
0,92
0,68
0,98
1,28
1,09
1,11

N-NH4
0,10
0,17
0,21
0,10
0,02
0,08
0,06
0,18
0,01
0,17
0,21
0,20
0,23

2010
N-NO2
0,011
0,026
0,018
0,02
0,008
0,004
0,009
0,011
0,085
0,255
0,230
0,215
0,150

N-NO3
1,31
1,43
1,48
1,18
0,69
0,59
0,15
0,18
0,82
1,13
1,09
0,98
0,98

Figura 3. Dinamica ionilor de calciu,
magneziu, sodiu şi
potasiu în r. Prut (BBranişte, S- Sculeni,
L- Leuşeni, C- Cahul, Cp- Cîşliţa-Prut,
G- Giurgiuleşti), anii
2009-2010, mg-ecv/l.

Astfel, apele r. Prut, în majoritatea cazurilor, au fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea
hidrobionţilor, însă conţinutul suspensiilor, decitul oxigenului dizolvat s-au reectat
negativ asupra unor grupe de organisme acvatice. Metamorzarea componenţei chimice
a apei în sectorul inferior al rîului denotă o inuenţă intensivă antropogenă, însă, în
ansamblu, apele r. Prut corespund cerinţelor pentru ecosistemele acvatice care pot
servi drept surse de apă potabilă, cît şi pentru irigare, piscicultură şi acvacultură.
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Figura 4. Dinamica azotului mineral (Nmin), organic (Norg), total (Ntotal) în r. Prut (B-Branişte,
S-Sculeni, L-Leuşeni, C-Cahul, Cp-Cîşliţa-Prut, G- Giurgiuleşti) în anii 2009- 2010, mg/l.

Figura 5. Dinamica fosforului mineral (Pmin), organic (Porg), total (Ptotal) în r. Prut (B- Branişte,
S- Sculeni, L- Leuşeni, C- Cahul, Cp- Cîşliţa-Prut, G- Giurgiuleşti)în anii 2009-2010, mg/l.
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Figura 6. Dinamica oxidabilităţii permanganate în r. Prut (B- Branişte, S- Sculeni,
L- Leuşeni, C- Cahul, Cp- Cîşliţa-Prut, G- Giurgiuleşti), mgO/l.

Concluzii
Rezultatele cercetărilor efectuate demonstrează că, conform indicilor hidrochimici
şi a diferitor clasicări internaţionale în vigoare, apa r. Prut poate  utilizată atât în
calitate de sursă de apă potabilă, cît şi pentru irigare şi acvacultură.
În majoritatea cazurilor, calitatea apei a fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea
hidrobionţilor, inclusiv peşti, cu unele excepţii, determinate de concentraţiile sporite
de suspensii, substanţe organice şi valorile mici ale saturaţiei apei cu oxigen dizolvat
(de exemplu, în timpul inundaţiilor din 2010 şi perioada de după acestea).
Pentru valoricarea durabilă a resurselor acvatice din bazinul hidrograc al
r.
Prut, este necesară restabilirea aşa-numitor poldere sau zone umede naturale ale rîului,
curăţirea albiei mai multor auenţi pentru prevenirea consecinţelor nefaste ale viiturilor
şi etiajului.
Este necesară revizuirea şi restabilirea zonelor de protecţie a rîului Prut şi auenţilor
lui, majoritatea cărora sunt baraţi de diverse construcţii hidrotehnice şi pe malurile
cărora sunt amplasate numeroase gunoişti.
Este importantă şi revederea situaţiei în zona fostei gospodării piscicole Cahul,
care poate  transformată într-o zonă umedă amenajată, poate chiar şi într-o zonă de
turism ecologic, sau într-o gospodărie piscicolă pentru creşterea peştelui în policultură,
cu aspecte de piscicultură ecologică.
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