
177

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2 (317) 2012

tions on Richard Hartshorne’s The nature of geography, Occasional publications of the Associa-
tion of the American Geographers, Washington DC, 1989, p. 17-34.

Haber W.7.  Concept, Origin, and Meaning of Landscape. /UNESCO’s Cultural Landscapes
of Universal Value: Components of a Global Strategy. UNESCO, New York. 1995,  p. 38-42.

Hammond E. H.8.  Small scale continental landform maps. //Annals of the Association of
American Geographers 44, 1954, p. 32-42.

Hammond E. H.9. Analysis of properties in landform geography: An application to broad-
scale landform mapping. // Annals of the Association of American Geographers 54(1), 1964,
p. 11-19.

James P.E., Martin, G.10.  All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas. John
Wiley & Sons. New York, 1981.

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.11.
UNESCO World Heritage Centre. Paris, 2005.

Sauer C12. . The Morphology of Landscape. University of California Publications in Ge-
ography. Number 22, 1925, p. 19-53.

Westhoff V. New criteria for nature reserves. New Scientist, 1970, p.108-113.13.
Атлас Молдавской ССР, Главное Управл. Геодезии и Картографии при Совете14.

Министров СССР, 1978.

EVALUAREA IMPACTULUI  DEŞEURILOR ASUPRA ECOSISTE-
MULUI URBAN CHIŞINĂU (INDICI, DEPENDENŢE ŞI LEGITĂŢI)

Bulimaga C.

Institutul de Ecologie şi Geografi e al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Rezumat
A  fost evidenţiată legitatea conform căreia masa de poluanţi care este introdusă în oraş
de apele r. Bîc, cea deversată în râu de pe teritoriul or. Chişinău şi cea evacuată din oraş
de apele  râului în toate 3 cazuri depinde de volumul apei, iar volumul de apă corelează
cu cantitatea depunerilor atmosferice. Cercetările impactului deşeurilor evaluat prin de-
terminarea indicelui de diversitate fl oristică a algelor după Margalef a permis stabilirea
legităţii privind dependenţa acestui indiciu de gradul de poluare a sectorului investigat.
Studiul  impactului deşeurilor asupra ecosistemelor a demonstrat legitatea privind de-
pendenţa valorii impactului de gradul de poluare a sectorului dat.
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Introducere
Biodiversitatea reprezintă condiţia primordială a existenţei civilizaţiei umane şi

asigură suportul vieţii şi al dezvoltării sistemelor socio-economice. În ecosistemele
naturale şi seminaturale există conexiuni intra – şi interspecifi ce, prin care se realizează
schimburile materiale, energetice şi informaţionale, ce asigură productivitatea, adapta-
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bilitatea şi rezilienţa acestora. Interconexiunile menţionate sunt complexe, fi ind greu
de estimat importanţa fi ecărei specii în funcţionarea sistemelor şi care pot fi  consecin-
ţele diminuării efectivelor acestora sau a dispariţiei lor.  Asigurarea supravieţuirii pe
termen lung a sistemelor ecologice, principalul furnizor al resurselor de care depinde
dezvoltarea şi bunăstarea umană, poate fi  realizată doar în cazul dezvoltării durabile. La
fel de important este rolul biodiversităţii şi în determinarea condiţiilor pedo-climatice,
purifi carea apelor, diminuarea efectelor dezastrelor naturale etc. [1].

Cercetările din a. 2006-2010 în cadrul ecosistemului urban Chişinău (EUC) au de-
monstrat, că impactul deşeurilor asupra ecosistemelor cauzează o reducere esenţială
a diversităţii vegetale. Pentru stabilirea rolului deşeurilor ca sursă de poluare asupra
spaţiilor urbane şi rurale anterior [2] a fost efectuat un spectru larg de cercetări  privind
impactul nu numai a deşeurilor industriale şi menajere asupra fi tocenozelor urbane, dar
şi studiul privind efectul negativ al deşeurilor emise în forme lichidă şi gazoasă a unor
întreprinderi, astfel ca staţia de epurare biologică a apelor reziduale (SEB). Studiul
impactului deşeurilor asupra ecosistemelor a demonstrat, că în cadrul EUC are loc o re-
ducere esenţială a diversităţii vegetale. Poluarea cu deşeuri cauzează modifi carea unor
caractere ontogenetice ale acestor specii: unele din ele vegetează aproape anul întreg,
se reproduc intensiv pe cale vegetativă, şi prin consecinţă, se reduce efectivul de plante
provenite din seminţe. În cele din urmă are loc degradarea genetică a populaţiilor [2].
Evaluarea impactului antropic asupra vegetaţiei vasculare a râului Bîc în limitele EUC
a fost efectuată anterior [3]. Însă până în prezent  nu este evaluat impactul general al
deşeurilor în EUC asupra aerului, apei, solului, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei.

Scopul cercetărilor constă în stabilirea indicilor, dependenţilor şi legităţilor care
se manifestă în procesul de evaluare globală a impactului deşeurilor asupra ecosiste-
mului urban Chişinău.

Materiale şi metode
Cercetările privind impactul deşeurilor asupra diversităţii biologice terestre s-au

efectuat practic pe întreg teritoriul EUC: în cadrul platformelor industriale, a sectoa-
relor locative, precum şi a sectoarelor agricole adiacente celor locative şi industriale.
Pentru stabilirea dinamicii infl uenţei impactului deşeurilor şi asupra biocenozelor din
locurile umede şi în apă, cercetările în anul 2011 s-au efectuat pe sectorul r. Bîc s. Roş-
cani - comuna Sîngerea. Acest sector a fost  selectat  din considerentele de a cuprinde
şi un segment al r. Bîc, care practic nu este expus poluării de deşeurile din or. Chişinău
şi a stabili dinamică poluarii aestui râu. Cercetările privind dinamica dezvoltării fl orei
algale s-a efectuat  în 10 staţiuni.

Lista staţiunilor de cercetare în a. 2011 pe sectorul râului Bîc:
1 - râul Bîc, podul spre comuna Roşcani; 2 - lacul Ghidighici, poligonul de pre-

gătire MAI; 3 - râul Bîc, 100 m în aval de lacul Ghidighici; 4 - râul Bîc, staţia Hidro-
metrică; 5 - râul Bîc, сomplexul sportiv «Niagara»; 6 - râul Bîc, podul de la str. Mihai
Viteazul; 7 - lacul de la str. Albişoara; 8 - râul Bîc, în aval de podul str. Ismail; 9 - râul
Bîc, aval de deversarea Malina Mică, Valea Trandafi rilor; 10 - râul Bîc, amonte SEB,
podul Grădina Botanică; 11 - râul Bîc, aval de deversarea SEB, 70-100 m; 12 - râul Bîc,
podul satul Bîc; 13 - râul Bîc, podul satul Sângera.

Pentru a stabili dinamica poluării apei r. Bîc, porţiunea râului cercetată a fost împăr-
ţită în trei sectoare: „A”- podul s. Roşcani până la canalul de scurgere de la Complexul
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Sportiv „Niagara”; „B”- sectorul dintre Complexul Sportiv „Niagara” până la canalul
de scurgere a apelor reziduale epurate la SEB în r. Bîc; „C”- segmentul în aval de con-
fl uenţa r. Bîc cu canalul de scurgere de la SEB până la podul din preajma s. Sîngera.

Impactul deşeurilor (activităţii antropice) asupra biocenozelor a fost evaluat pe în-
treg teritoriul EUC. Investigaţiile au fost realizate pe parcursul perioadei de vegetaţie,
prin metoda de itinerar (metoda de traseu) în conformitate cu metodologia de cercetare
a structurii calitative a fi tocenozelor [4] şi a biocenozelor terestre şi acvatice [4-7], care
prevede:

a) estimarea structurii fi tocenozei: compoziţia fi tocenozei (compoziţia specifi că,
totalitatea speciilor de plante din fi tocenoză, biomorfa – forma biologică, ecomorfa –
forma ecologică, geoelementul – forma fi togeografi că);  b) studiul părţilor structurale
ale fi tocenozei: fi toindividul, fi topopulaţia şi indicii ei (efectivul, densitatea, distribuţia
spaţială, structura dimensională, masa, structura vârstelor, structura sexelor, rata apari-
ţiei, rata dispariţiei, rata creşterii).

Metodologia cercetărilor plantelor litoral vasculare prevede studiul fi tobioceno-
zelor [10], care include următoarele cercetări ale fi tocenozelor acvatice: a) structura
taxonomică, efectivul, capacitatea indicatoare, b) pentru plancton (totalitatea organis-
melor din stratul de apă), fi toplanctonul (structura taxonomică, efectivul, capacitatea
indicatoare).

Obiectul cercetării în a. 2006 - 2010 a fost teritoriul EUC, iar în a. 2011 - fl ora
litoral-vasculară din albia r. Bîc, sectorul s. Roşcani (r-nul Străşeni) - s. Sîngera (r-nul
Anenii Noi). Pentru o analiză mai efi cientă a fl orei litoral vasculare a r. Bîc cercetările
s-au efectuat  pentru segmentul cuprins între oglinda apei şi 1,5 m de la ea. Zona de
impact a albiei este concentrată anume în acest interval [4]. La determinarea speciilor
de plante superioare s-au utilizat lucrările [7, 8].

La analiza compoziţiei fl oristice s-au luat în considerare, în primul rând, numărul
de specii componente, care oferă informaţii asupra gradului de homeostazie a sistemu-
lui dat. Speciile determinate au fost analizate după indicii: ecologici, de similitudine,
elementele geografi ce, compoziţia pe categorii economice. Pentru evaluarea impactului
deşeurilor asupra fl orei litoral vasculară a fost  calculat indicile de similitudine după
Jacard conform formulei [9]:

a – numărul de specii din sectorul A; b – numărul de specii din sectorul B;
c – numărul de specii comune pe ambele sectoare.

În cercetările fl oristice ale fi toplanctonului au fost utilizate probele planctonice co-
lectate din apa râului în 10 staţii stabilite pe sectorul cercetat [10,11]. Indicele de diver-
sitate fl oristică (Margalef) al fl orei algale a fost calculat  conform  formulei [8 ]:

unde: D
mg

- indicele de diversitate Margalef; S - numărul de specii înregistrate în
proba respectivă; N - numărul total de indivizi din toate speciile.
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Indicile Margalef are valori maxime dacă toţi indivizii aparţin diferitor specii
(S=N), şi minime sau egale cu zero când indivizii aparţin unei singure specii (S=1).

Determinarea impactului antropic asupra biocenozelor s-a efectuat conform for-
mulei.

I
eco-sistem

 – impactul asupra ecosistemului; A – numărul de specii (plante, animale) în
aria de referinţă; B – numărul de specii (plante, animale) în aria poluată.

Rezultate şi discuţii.
Impactul deşeurilor asupra aerului. Pentru evaluarea impactului general al deşe-

urilor asupra EUC stabilit anterior [12], exprimat prin legitatea redată de consecutuvi-
tatea: prejudiciu (mii lei) / poluantul / coefi cientul de agresivitate), ce constituie: 6000
/ C

2
H

5
SH / 33333 > 2000 / CH

3
SH / 11111 > 0,986 / H

2
S / 54,8 > 0,450 / NO

2
/ 25 =

0,450 / NH
3
/ 25 > 0,018 / C / 1 > 0,0004 / CH

4
/ 0,02 [12].

Aerul atmosferic mai este poluat şi de emisiile de substanţe toxice formate ca rezul-
tat al funcţionării altor întreprinderi şi al mijloacelor de transport din EUC, care con-
form datelor statistice din a. 2008 constituiau în total 91644,930 t, inclusiv, transportul
auto 87310,1255 t (95,27 %), întreprinderile industriale - 4333,84 t (4,73%), centralele
electrice termice (CET) şi cazangeriile - 706,7985 t (0,77 %) din care în rezultatul efec-
tului transfrontalier cu curenţii de aer au fost scoase din spaţiul  EUC 530,09 t.

Impactul deşeurilor asupra apelor de suprafaţă. Impactul deşeurilor asupra ape-
lor de suprafaţă este exprimat prin legitatăţile descrise anterior [12]: (poluantul/gradul
de epurare, %) – MS*) /96,4 > N

NH4+
/95 > CBO

5
/ 92,3 > N

total
/ 91,8 > CCO-Cr / 83,9

> Fe3 +/ 82,7 > N
NO2

 - /79,6 > Ni2+ / 64,1 > Cu2+ / 62,3 > Zn2+ / 60,5 > Min. *) / 14,7 >
SO

4
2- / 14,6 > Cl- / 8,8 (MS *) - materie în suspensie, Min*) - mineralizarea), şi legitatea

caracterizată prin valoarea prejudiciului: (mln. lei)/poluantul/coefi cientul de degrada-
re): 7737 / CBO

5
/ 56 > 4669 / N

NH4+
/ 55 > 3022 / PP**) / 35 > 1424 / Fe 3+/ 34 > 871 /

N
NO2 -

/ 10 > 91/ Det.***/ 7> 40 / Ni 2+ / 4,5 [12]. (PP**) – produse petroliere, Det.***-
detergenţi).

În rezultatul studiului privind impactul deşeurilor asupra r. Bîc a fost stabilit că va-
loarea medie anuală a debitului r. Bîc în a. 2007-2009 în comparaţie cu cea din perioada
1998-2006 s-a micşorat de circa 10 ori, ceea ce se explică prin gestionarea inadecvată
a resurselor râului în amonte de oraş  şi diminuarea depunerilor atmosferice. Utilizarea
practică a metodei de calcul a debitului de apă a r. Bîc a asigurat  evaluarea masei şi di-
namicii cantităţilor de poluanţi introduşi în oraş de apele r. Bîc, a poluanţilor acumulaţi
pe teritoriul oraşului şi deversaţi cu AR neepurate direct în r. Bîc şi a masei totale de
poluanţi evacuată din oraş cu apele r. Bîc după deversarea AR epurate la SEB [13].

  S-a constatat,  că cantitatea de poluanţi deversaţi de pe teritoriul or. Chişinău
depăşeşte cantitatea poluanţilor întroduşi de apele r. Bîc în oraş în anii 1998-2006 de
4,0 ori, iar în perioada 2007-2009 acest raport constituie 5,91, adică are loc creşterea
aportului poluării apelor r. Bîc cu poluanţii deversaţi de pe teritoriul oraşului.  Masa
poluanţilor deversaţi de pe teritoriul or. Chişinău  depăşeşte masa poluanţilor restanţi
în AR epurate la SEB şi deversate în r. Bîc în perioada 1998-2006 de 8,26, iar în a.a.
2007-2009 cantitatea de poluanţi de pe teritoriul oraşului devine egală cu cea restantă în
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AR epurate la SEB şi deversată în r. Bîc, ceea ce se explică prin micşorarea cantităţilor
depunerilor atmosferice.

 Poluanţii introduşi în oraş cu apele r. Bîc în perioada a.a. 1998-2006 depăşeau
în medie cantitatea celor restanţi în AR epurate la SEB de 2,0 ori. Începând cu a.a.
2007-2009 acest raport se micşorează de circa 7 ori ce indică o creştere a gradului de
poluare a apei r. Bîc prin poluanţii care se devarsă cu AR  epurate la SEB.

În rezultatul cercetărilor realizate a fost stabilită legitatea: masa de poluanţi care
este introdusă de apele r. Bîc în oraş, deversată în r. Bîc de pe teritoriul or. Chişinău şi
cea evacuată din oraş de apele r. Bîc depinde de volumul apei, iar volumul de apă în
toate cazurile corelează cu cantitatea depuneriolor atmosferice[13].

Impactul deşeurilor asupra biocenozelor terestre. Studiul privind impactul deşe-
urilor asupra structurii demografi ce a biocenozelor terestre  sub infl uenţa poluanţilor şi
îndeosebi a metalelor grele (MG) [2], priveşte analiza diversităţii ecologice şi fl oristice
în habitatele sectoarelor EUC. În rezultatul studiului a fost estimată structura vegetaţiei
din sectoarele EUC  în dependenţă de concentraţia MG din sol şi a fost stabilit gradul
de infl uenţă a MG asupra covorului erbos.

Studiile realizate, demonstrează, că teritoriile tehnogene urbane acoperite cu vege-
taţie spontană sunt foarte reduse şi puţin stabile. Din fl ora urbană dispar treptat speciile
stenobionte şi nişa ecologocă eliberată este invaziată de specii euribionte (de obicei, de
ruderale autohtone şi allohtone). Concomitent, are loc modifi carea duratei şi caracteru-
lui traversării fenofazelor speciilor, intensifi carea reproducerii vegetative, prolongarea
duratei de vegetare şi modifi carea valorilor unor indici populaţionali, în primul rînd, a
efectivului [2].

Impactul deşeurilor asupra vegetaţiei litoral vasculare. În rezultatul cece-
tărilor a fost stabilit, că vegetaţia litoral-vasculară a r. Bîc în limitele or. Chişinău,
conform investigaţiilor din 2011 este reprezentată de 131 specii din 116 genuri, grupate
în 44 de familii. Familiile predominante sunt: Asteraceae cu 26 de specii din 23 genuri
şi Poaceae cu 18 specii din 11 genuri. Sectorul cu o mai înaltă diversitate fl oristică
este perimetrul r. Bîc situat în amonte de intrarea în oraş („A”) (115 specii), cea mai
redusă s-a constatat în sectorul ”C”, în aval de SEB cu 28 specii. Cea mai redusă diver-
sitate fl oristică s-a constatat în sectorul r. Bîc în aval de confl uenţa cu scurgerea de la
SEB. Analiza spectrului biologic pune în evidenţă predominarea elementului spontan
al vegetaţiei cu 70 specii, majoritatea fi ind detectate în sectorul amplasat în amonte de
or. Chişinău.

La analiza indicelui de similitudine pentru sectoarele (A şi B) ale r. Bîc şi (B şi C)
şi compararea diversităţii biologice pe toate cele trei sectoare se poate menţiona urmă-
toarele dependenţe:

- Creşterea neesenţială a gradului de poluare a r. Bîc (în sectorul „A”), iniţial cau-
zează doar diminuarea biodiversităţii, iar valoarea înaltă a coefi cientului de similitudine
pentru primele două sectoare şi predominarea elementului spontan (53%) demonstrea-
ză, că vegetaţia din sectorul „A” poate servi drept criteriu de referinţă privind starea
biodiversităţii r. Bîc.

- Poluarea esenţială a apelor r. Bîc cauzează nu numai diminuarea biodiversităţii, ci
şi schimbarea structurii biocenozelor care apar şi se dezvoltă în sectorul („C”) al râului
poluat intens.
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-Unele specii ca: Iris pseudacorus, Butomus umbelatus, Alopercurus arundinaceus
întîlnite destul de frecvent în amonte, până la deversarea apelor râului în rezervorul
Ghidighici, dispar complet de pe fâşiile malurilor râului din sectorul amplasat în oraş
şi în aval ceea ce poate servi ca indicator biologic al calităţii mediului în sectorul dat
al ecosistemului.

Studiul a demonstrat deasemenea, că cea mai mare diversitate a vegetaţiei este în
staţiile situate în amonte de or. Chişinău. Valoarea maximă a impactului asupra bioce-
nozelor a fost stabilită în sectorul „C” la confl uenţa r. Bîc cu scurgerea apelor reziduale
epurate la SEB unde au fost depistate doar 29 specii.

 Dependenţa  valorii Indicilor  de similitudine a sectoarelor cercetate de gradul de
poluare  cu deşeuri  asupra ecosistemului..  Indicii  de similitudine după Jacard (Ija)
pentru sectoarele „A” şi „B” constituie - 63,3, pentru sectorul „B” şi „C” - 55,6 , iar
pentru sectoarele „A” şi „C”, - 23,7%; Coefi cientul înalt de similitudine pe sectoarele
„A” şi „B” indică, că vegetaţia sectorului  („A”) poate servi drept criteriu de referinţă
privind starea diversităţii fl oristice a r. Bîc.

 În baza analizei indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate exprimat prin nu-
mărul de specii,  este stabilită dependenţa care refl ectă valoarea indicelui de similitudi-
ne de intensitatea impactului deşeurilor asupra  ecosistemului: cu cât valoarea indicelui
de similitudine a sectoarelor studiate este mai mare, cu atât este mai mică diferenţa
gradului de poluare a sectoarelor investigate, şi invers, valoarea minimală a indicelui
denotă o diferenţă mare a gradului de poluare a sectoarelor  studiate.

Dependenţa indicelui biologic al fl orei vascular-litorală din albia r. Bîc de im-
pactul deşeurilor asupra ecosistemului. Analiza indicelui biologic  al fl orei vasculare-
litorală din albia r. Bîc pe cele trei sectoare, demonstrează dependenţa numărului de
specii spontane de valoarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului cercetat, con-
fi rmă faptul că în sectorul „A” numărul de specii spontane predomină asupra sumei
speciilor ruderale (R) şi ruderal (R)+segetale (Se) şi segetale (SE): în primul sector
au fost stabilite (64 specii (sp) spontane (Sp) > 55 sp.  R+R,Se+SE) (unde impactul
antropic  este neesenţial), pentru următoarele sectoare numărul speciilor spontane des-
cresc semnifi cativ cedând speciilor ruderale şi segetale; sectorul ”B”: 24 sp. Sp < 41sp.
R+R,Se+SE, (valoarea impactului este mai esenţială), şi sectorul”C”: 4 sp. Sp < 24 sp.
R+R,Se+SE), (impactul antropic fi ind semnifi cativ).

Are loc diminuarea diversităţii speciilor litoral vasculare de la 115 în primul sector
„A”,  pînă la 65 specii în sectorul „B” şi 28 specii pentru sectorul „C”.  Autorii [4]
confi rmă, că scăderea numărului de specii este proporţională cu creşterea factorului an-
tropic. Ca criteriu mai esenţilal al impactului serveşte diminuarea numărului de specii
spontane de la 64 pînă la 24 sp. şi 4 sp., respectiv,   în sectoarele   A , B şi C  ale râului
Bîc.

Dependenţa numărului plantelor  hidrofi te (vasculare acvatice)  de valoarea im-
pactului deşeurilor asupra ecosistemului.  Studiul impactului apelor  poluate ale r. Bîc
asupra speciilor de plante vasculare acvatice (hidrofi te) a stabilit că el este destul de
pronunţat. Numărul acestor specii iniţial este de 7 în sectorul A, cu o descreştere trep-
tată a numărului lor până la dispariţia completă la locul confl uenţei r. Bîc cu canalul de
scurgere a apelor epurate la SEB şi în aval de aceasta.
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În baza acestor rezultate, se poate concluziona că numărul plantelor hidrofi te
serveşte ca un indicator al valorii impactului (a gradului de poluare a apelor). Cu cât
numărul de plante hidrofi te  este mai mare cu atât gradul de poluare (valoarea impac-
tului) asupra ecosistemului este mai mic, şi invers.

Dependenţa Indicelui Margalef de numărul de specii de alge prezente în sectore-
le râului  studiat  de infl uenţa impactului deşeurilor. Studiul fl orei algale pe sectorul
cercetat al râului indică la prezenţa a 47 specii şi varietăţi de alge din 5 fi lumuri: Cya-
nophyta – 3 specii, Bacilariophyta – 19 specii, Xantophyta – 2 specii, Pyrophyta – 1
specie, Euglenophyta – 6 specii, Chlorophyta – 16 specii. Cele mai diverse sunt algele
bacilariofi te şi clorofi te care sunt prezente în majoritatea staţiilor cercetate. Evidenţie-
rea diferenţei în structura fl oristică şi efectivul fl orei algale a fost efectuată în 10 staţii
de prelevare a probelor. Cercetările privind impactul deşeurilor (gradului de poluare a
apei r. Bîc) prin determinarea Indicelui de diversitate fl oristică a algelor după Margalef
denotă: cea mai mare valoare a  indicelui este în staţiunea s. Roşcani 1,69 (28 specii
de alge), după care pe măsura creşterii gradului de poluare,  mărimea acestui indice
treptat descreşte până la cea mai mică valoare - 0,07, staţiunea SEB (2 specii de alge),
după acest punct valoarea indicelui de diversitate fl oristică creşte treptat până la 1,05
(Sîngera, 10 specii). Valoarea impactului deşeurilor (gradului de poluare a apei r. Bîc)
a permis stabilirea legităţii privind dependenţa acestui indiciu de gradul de poluare a
sectorului investigat.

Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemelor. Studiul privind  evalua-
rea  impactului deşeurilor asupra ecosistemului indică la dependenţa valorii impactului
(exprimat prin numărul de specii în sectoarele de râu investigate) de gradul de poluare
în sectoarele date.

Impactul sectorului „B” faţă de sectorul „A”:  (115-65) /115 ×100 =43,47 % ;
Iimpactul sectorului „C”faţă de sectorul „B”:  (65-28)/65 ×100 =56,9 % ;
Impactul sectorului „C”faţă de sectorul „A”:  (115-28) ×100 =75,65 %.  Aceste

rezultate demonstrează legitatea privind dependenţa valorii impactului cauzat ecosis-
temului de deşeuri şi gradul de poluare a sectorului cercetat.

 Datele demonstrează că sectorul „C”(confl uenţa r. Bîc cu deversările AR epu-
rate la SEB) are cel mai mare impact cauzat EUC.

Impactul deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei. Unul din scopurile principale ale
dezvoltării durabile ale sistemelor ecourbane este protecţia sănătăţii populaţiei, conser-
varea şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor. Acesta este principiul căruia
trebuie să i se subordoneze activitatea economică şi socială, strategia de protecţie a me-
diului. Infl uenţa negativă a activităţilor antropice din EUC asupra sănătăţii populaţiei a
fost evaluată pe exemplul populaţiei din satul Bîc, unde în a. 2006 au fost înregistrate
127 cazuri, iar în anul următor - 136 cazuri de îmbolnăviri. Principalele maladii ale sis-
temului digestiv sunt: ulcerul gastro-duadenal, gastrita, colecistita, litiaza, pancreatita,
hepatitele virale [14,15]. Factorii de mediu necalitativi au o infl uenţă negativă asupra
sănătăţii populaţei. Compararea indicilor stării de sănătate a populaţiei în ansamblu pe
republică şi a celor din EUC au demonstrat, că în or. Chişinău valoarea medie a inci-
denţei bolilior sistemului respirator este cu 36% mai înaltă decât media pe republică, a
leziunilor traumatice şi otrăvirilor de - 2,5 ori mai mari, bolilor de piele şi ţesutului ce-
lular subcutanat - de 1,6 ori mai inaltă [14]. Starea sănătăţii populaţiei comunei Bîc este
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condiţionată de calitatea nefavorabilă a componentelor de mediu. Locuitorii s. Bîc pot
fi  evidenţiati în grupa de risc pentru maladiile organelor digestive şi encifalopatii [15].
Degradarea mediului înseamnă reducerea potenţialului existent de regenerare a naturii
(lipseşte principiul reversibilităţii), înrăutăţirea calităţii şi diminuarea posibilităţii de
refacere a factorilor de mediu: aerul, apa, solul, fl ora şi fauna [15,16].

În concluzii este necesar de menţionat, că toţi indicii, dependenţile şi legităţile sta-
bilite în procesul de evaluare a impactului deşeurilor asupra ecosistemului urban Chişi-
nău confi rmă efectul negativ al acestora asupra tuturor componentelor de mediu.

Concluzii.
1. A fost stabilită legitatea conform căreea masa de poluanţi care este introdusă de

apele r. Bîc în oraş, deversată în râu de pe teritoriul or. Chişinău şi cea evacuată din oraş
de apele râului depind de volumul apei, iar volumul de apă în toate cazurile corelează
cu cantitatea depuneriolor atmosferice.

2. Valorile indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate refl ectă dinamica im-
pactului deşeurilor asupra ecosistemului: cu cât valoarea indicelui de similitudine este
mai mare, cu atât este mai mic impactul în aceste sectoare, şi vice versa, valoarea mini-
mală a indicelui de similitudine a sectoarelor cercetate indică un impact esenţial.

 3. Analiza spectrului biologic pune în evidenţă predominarea elementului spontan
al vegetaţiei - în sectorul „A”, în următoarele două sectoare se evidenţiază creşterea
elementelor ruderale şi segetale în defavoarea elementului spontan, care în sectorul
„C” este de doar 4 specii din totalul speciilor determinate. A fost stabilit, că numărul
speciilor spontane este indice general ce caracterizează dinamica impactului deşeurilor
asupra biocenozelor.

4. Indicelui Margalef are cea mai mare valoare la staţiunea s. Roşcani 1,69 (28
specii de alge), după care pe măsura creşterii gradului de poluare, el treptat descreşte
până la cea mai mică valoare - 0,07,  la staţiunea SEB (2 specii de alge), pe măsura
diminuării gradului de poluare a apei valoarea indicelui de diversitate fl oristică creşte
treptat până la 1,05 (Sîngera, 10 specii).

5. Studiul privind  impactul deşeurilor asupra ecosistemelor a demonstrat depen-
denţa valorii impactului de gradul de poluare în sectoarele de râu cercetate (%): „B”
faţă de sectorul „A” constituie 43,47; „C” faţă de sectorul ”B” este de 56,9, iar „C” faţă
de sectorul „A” constituie 75,65 %.

6. A fost stabilit că starea sănătăţii populaţiei comunei Bîc este condiţionată de
calitatea nefavorabilă a componentelor de mediu. Locuitorii s. Bîc pot fi  consideraţi în
grupul de risc pentru maladiile organelor digestive şi encifalopatii.
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