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Concluzii:

1. Precipitaţiile căzute în zona de studiu însumează cantităţi mici într-un număr 
mare de zile, frecvenţa  ind destul de variată, iar intervalele de timp în care cad sunt 
destul de mari.

2. S-a stabilit dinamica aportului de ioni minerali pe sol prin intermediul apelor din 
precipitaţii, care spală atmosfera şi îi antrenează. Evoluţia (în %) după anotimpuri se 
prezintă astfel:  toamna (33,6), vara şi primăvara  ( câte 23,4),  iarna (19,5).   

3. În baza clasi cării lui Sciucarev s-a determinat  clasa apei din precipitaţii.Apele 
din precipitaţii sunt clasi cate ca sulfato- calcice- magnezice.

4. În urma determinărilor privind calitatea precipitaţiilor căzute în zona respectivă 
se poate concluziona, că principalele surse generatoare de emisii de oxizi acidi eri 
sunt: 

- arderea combustibililor fosili (SO
x
, NO

x
)

 -  producerea energiei termice în centralele termice (NO
x
);

 - transportul rutier ((NO
x
); 

 - agricultura (NH
3
).

Din valorile obţinute pentru aceşti poluanţi se poate observa, că ele  au fost mult 
sub limitele prevăzute de normativele în vigoare. 
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Introducere

Cercetările efectuate anterior privind stabilirea impactului depozitelor de stocare 
a deşeurilor (DS) menajere solide asupra mediului înconjurător au scos în evidenţă  
fenomenul de poluare a aerului atmosferic cu emisii, generate de procesul de fermentare 
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anaerobă (CH
4, 

CO
2
 şi alte gaze),  a solurilor  cu metale grele, precum şi poluarea  apelor 

de suprafaţă şi subterane cu diverşi poluanţi [1]. 
Pînă în prezent rămîn totuşi  neclari cate unele aspecte privind in uenţa  depozitelor 

de deşeuri asupra solului şi plantelor care cresc în aria teritoriului poluat. 
Pentru determinarea posibilităţilor de reducere a acţiunii metalelor grele şi a 

compuşilor lor în sol asupra componentelor mediului înconjurător este necesară 
cunoaşterea proceselor de dispersie a acestora în mediu, rolul lor  ziologic şi ecologic 
asupra biotei în dependenţă de nocivitatea şi conţinutul lor [2]. 

Distribuţia primară a metalelor grele în spaţiu a avut loc în decursul procesului 
geologic de formare a mediului. Sub in uenţa factorului antropic şi în dependenţă 
de pH, temperatură, intensitatea luminii solare şi alţi factori are loc redistribuirea 
şi migrarea lor activă [3]. Aprecierea in uenţei elementelor chimice asupra biotei 
reprezintă primul pas în elaborarea tehnologiilor privind reducerea efectului negativ al 
substanţelor chimice asupra componenţilor ei. 

Majoritatea metalelor grele se conţin în organisme în cantităţi ultramici. Multe 
dintre ele joacă un rol speci c  ziologic. Astfel Cu, Mg, Mn, Mo, Zn., Co, Se  ş. a. au o 
in uenţă  decisivă asupra  organismelor vii [3]. Pentru determinarea in uenţei metalelor 
asupra biotei este necesar  de a lua în considerare rolul biologic al elementelor chimice 
[4]. Rolul  ziologic al unor microelemente esenţiale este cunoscut, de exemplu:  Cr 
- asigură activarea fosfoglutamazei; Co -  este component al vitaminei B

6
; Fe -  este 

prezent în hemoglobină, componentul esenţial al sîngelui; Mg - este componentul Mg-
proteinei, baza cloro lei.

 De obicei microelementele esenţiale (Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Zn. Co ş.a.) în plante 
şi animale au o distribuire normală, iar cele  neesenţiale (Cd,  Ni, Ag, Pb ş.a.) deviază 
de la distribuirea normală [6, 7]. O parte din elementele neesenţiale în unele cazuri pot 
îndeplini funcţia de activatori ale enzimelor.

Distribuirea normală a microelementelor esenţiale constă în faptul, că concentraţia 
acestora în organisme tinde spre o valoare constantă, indiferent de conţinutul acestora 
în mediul înconjurător. Acumularea microelementelor neesenţiale în organisme are loc 
proporţional  cu conţinutul  lor în mediul exterior. 

 În contextul celor expuse prezintă interes studiul  in uenţei depozitelor de stocare 
a deşeurilor (gunoiştilor) asupra acumulării metalelor grele în sol şi în plantele care 
cresc şi se dezvoltă în aceste arii poluate, factorii care determină migrarea metalelor 
grele în mediu (sol şi plante ), natura metalelor care  se acumulează în plante.  

Dauna cauzată omului şi altor organisme de către poluanţi ce includ microelemente 
depinde de facilitatea absorbţiei lor. Plantele absorb selectiv microelementele prin 
sistemul de membrane celulare şi intercelulare. Absorbţia prin sistemul radicular al 
plantelor este mai intensă. Gradul de absorbţie a microelementelor de către plante este 
funcţia potenţialului ionic al metalului [3]. Astfel, elementele chimice cu potenţial ionic 
mic formează cationii uşori solubili (Na+, K+, Ca2+), iar cele cu potenţial ionic înalt  (P5+, 
N5+ ) formează anioni solubili. Aluminiul şi  erul cu potenţiale ionice intermediare 
formează compuşi hidrolizaţi insolubili, şi, corespunzător, acumularea lor în plante este 
redusă. Potenţialul ionic se aplică şi la  pronosticarea migrării elementelor poluante în 
mediul înconjurător. Conform lui Брукс, elementele care au potenţialul ionic mic (K, 
Ba, Sr, Ca) au o tendinţă înaltă de migrare în plante, Be care are potenţialul ionic (μ = 
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5,9) intermediar, se sedimentează uşor şi are tendinţa de migrare mai mică în plante, în 
comparaţie cu Ba [3].  

Scopul prezentei lucrări constă în aprecierea modului de in uenţă a teritoriilor 
poluate de gunoiştile neautorizate de deşeurile menajere solide (DMS) asupra populaţiei 
de plante, diversităţii biologice,  determinarea factorilor  privind  migrarea metalelor 
grele în sol şi plante, corelarea dintre conţinutul metalelor grele în sol şi plante. 

Materiale şi metode de lucru

Obiecte de studiu au servit plantele de pe teritoriul din sectorul Centru (raionul 
Schinoasa). Analiza stării biodiversităţii s-a efectuat conform schemei descrise anterior 
[8, 9]. Cercetările au fost realizate în luna mai  în următoarea consecutivitate: 1) 
estimarea ecologică a  habitatului, 2) inventarierea diversităţii de specii ale comunităţii 
 oristice (tipul săturat) şi estimarea diversităţii vegetaţiei, 3) evaluarea diversităţii  
taxonomice, 4) analiza structurii ecologo-cenotice a comunităţii de plante, 5) analiza 
structurii demogra ce a  tocenozelor (populaţiei vegetale)[10, 11] .

In uenţa încărcăturii tehnogene asupra diversităţii vegetaţiei s-a efectuat pe o 
suprafaţă de (30 m x 30 m), care anterior a servit ca gunoişte neadministrată în sectorul 
„Centru”, or.Chişinău. În calitate de fond a servit teritoriul zonei de parc (coordinatele 
46º59’53,61” N; 28º49’09,41”E; 180 m.), iar în calitate de zonă experimentală – 
teritoriul gunoiştii nesancţionate (punctul de sus- 28º47′14,348″ E; 46º59′, 477″- N 
altitudine; 192,76 m a. n. m.) şi punctul de jos-28º47′09,817″  E;46º59′59,750″ N 
altitudine; 169,32 m a.n.m.) [8,9]. Principala sursă de poluare au servit: deşeurile 
menajere solide (ruberoid, metal uzat, mase plastice, pesticide, diverse substanţe 
chimice de tratare a plantelor. În calitate de control au fost folosiţi indicii analogici 
pentru biodiversitate în zona de parc din Valea Morilor (coordinatele 46º59’53,61” N; 
28º49’09,41”E; altitudine180 m). Suprafaţa unei platforme a constituit 30 cm x 30 
cm, evidenţa diversităţii  oristice s-a efectuat în direcţia diagonală, peste  ecare 15 
m. Analiza caracterelor morfo- ziologice (înălţimea tulpinii in orescente, numărul 
de in orescenţe la o plantă, numărul seminţelor în in orescenţă, lăţimea limbului 
frunzelor, masa uscată a plantelor) s-a efectuat pe test-planta - Taraxacum of cinale 
Wigg conform metodicilor [13,14,15]. Analiza plantelor a fost efectuată în 4 repetări în 
raza de 5 m de la punctul cheie. Productivitatea plantelor a fost determinată prin metoda 
gravimetrică. Valoarea pH soluţiei solului a fost determinată conform autorilor [18]

 Plantele colectate au fost uscate în încăpere (la umbră).  Analiza probelor de sol şi 
de plante uscate s-a efectuat în laboratorul acreditat al Serviciului Hidrometereologic 
de Stat al Moldovei. 

Rezultate şi discuţii.

Luînd în consideraţie spectrul poluanţilor (metalele grele din levigatul format la 
DS a DMS) şi impactul depozitelor de DMS asupra mediului, în prezenta lucrare a 
fost  apreciat potenţialul ionic, care împreună cu alţi factori (pH, potenţialul redox) ar 
permite apriori de a pronostica modul de acumulare a acestora în mediul înconjurător 
şi în plante. Potenţialul ionic a fost calculat conform formulei μ = Z/r (Z-încărcătura 
ionului, r- raza ionului, nm) [3]. Calculul  valorilor  potenţialului ionic al unor metale 
a fost efectuată în scopul  stabilirii mobilităţii metalelor în dependenţă de pH-ul solului   
(tab.1).
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9,4%. Variaţia coe cientului de dominare  tocenotică se situiază în amplitudinea 12-
26% pentru Achillea  micrantha, 4 -18% pentru Trifolium pratenze şi 4 - 39% pentru 
Elytrigia repens. Aceste specii sunt edi catori ai  tohorei date şi constituie nucleul 
consortului comunităţii studiate. Indicele de acoperire  proiectată a covorului vegetal 
(Hult-Sernander) variază de la 25% pînă la 100%. 

Majorarea gradului de variaţie a coe cientului de dominare şi a indicelui edi catorilor 
denotă dereglarea homeostazei cauzate de stresul tehnogen. Indexul Berger – Parker 
(d), care caracterizează raportul numărului de indivizi celei mai răspândite specii N

max

către numărul total de indivizi (∑N
i
n) constituie 0,30. Compararea acestui indice (d) 

cu indicile analogic din zona de parc a sectorului „Centru” Chişinău (str. Academiei 
1) demonstrează o reducere a lui cu 19 %. Aşadar, factorul tehnogen al teritoriului 
cauzează devierea dominaţiei în  tohore.

Analiza numerică a  tocenozelor indică  reducerea numărului de divizi cu 17 % în 
comparaţie cu zona de parc, afectată tehnogen mai puţin. Stresul tehnogen în cadrul 
consortelor municipale studiate cauzează reducerea abundenţei  oristice a  tocenozei 
cu circa 15%. Reducerea are loc din contul exemplarelor speciilor cu efectiv redus. 
Menţinerea în timp al indicelui de diversitate este mai înaltă în zona de parc.

Ecocenotic  tohora cercetată este  constituită de plante nitro le de luncă, prioritar 
segetale. Spectrul ecobiomor c este deviat în partea tero telor. Diversitatea cenologică 
a covorului ierbos (stratul C), conform indicilor demogra ci [10], are o diversitate 
structurală a populaţiei, cu valoarea maximă în cazul cînd plantele erbacee sunt 
reprezentate în toate stările ontogenezei. Demogra c aceste populaţii se clasi că ca 
populaţii cu potenţial deplin. Pentru determinarea populaţiilor în calitate de unităţi 
de evidenţă a fost utilizată populaţia test-speciei  to orei caracteristice Taraxacum 
of cinale .

Analiza structurii populaţiei  test-speciei Taraxacum of cinale a demonstrat, că 
stresul tehnogen (cauzat de poluarea solului cu diverşi poluanţi)  modi că integritatea 
 tocenozei în direcţia creşterii numărului de exemplare  generative şi reducerii 
exemplarelor virginale. Structura demogra că a test-populaţiei, sub in uenţa stresului 
tehnogen (a deşeurilor), este mai esenţială ca în zona de parc. Stresul tehnogen acelerează 
procesul de maturizare a plantelor şi reduce perioada de vegetaţie.  Are loc îmbătrînirea 
prematură a componentelor  tocenozei [8,9]. Se poate  deduce că supraîncărcarea 
teritoriului cu deşeuri in uenţează negativ asupra integrităţii  tocenozei şi stimulează 
creşterea numărului de exemplare cu atavisme, reduce numărul exemplarelor virgine 
şi modi că structura speciei Taraxacum of cinale Wigg. Densitatea  tocenozelor este 
mai mică decît în zona de control. Acest fapt a fost demonstrat şi prin analiza cantităţii 
de metale grele acumulate în plantele din aria teritoriului poluat. Probele de plante au 
fost colectate în următoarele 5 staţii (puncte): 

1–(martor) pH-6,1 (parcul Valea Morilor); Probele 2 - 5 sunt colectate în sectorul 
Centru, r-ul Schinoasa),  teritoriul gunoiştii nesancţionate  (punctul de sus- 28º47′14,348″ 
E; 46º59′, 477″- N altitudine; 192,76 m a. n. m.) şi punctul de jos-28º47′09,817″  
E;46º59′59,750″ N altitudine; 169,32 m a.n.m.) [8,9]. Proba 2 cu pH soluţiei solului 
6,2; Proba 3- cu pH soluţiei solului 6,5; proba 4- cu pH soluţiei solului 5,9; proba 5- cu 
pH soluţiei solului 6,1.Rezultatele obţinute privind conţinutul de metale grele în solul 
prelevat din aria teritoriului poluat cu deşeuri (staţiile1-5) sunt  prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2. Conţinutul de metale grele (mg/kg) în probele de sol din staţiile ariei poluate 
de gunoiştea neadministrată  p=0,05, CV =15% (sectorul Centru, r-ul Schinoasa)

N/o Proba* pH soluţiei solului Cu2+ Zn3+ Pb 2+ Ni 2+

1 (martor, Valea Morilor) 6,1 10,2 52,6 12,4 9,1

2 Proba 2(colţul drept de sus ) 6,2 33,9 78,4 11,5 15,6

3 Proba 3 (colţul stîng de sus) 6,5 17,5 42,1 10,8 9,8

4 Proba 4(colţul drept de jos) 5,9 26,6 110,4 16,7 16,2

5 Proba 5(colţul stîng de jos) 6,1 45,2 92,6 12,6 10,2

* Proba martor (colectată din parcul Valea Morilor), probele 2-5 au fost colectate din 
Sectorului Centru, r-ul Schinoasa  aria gunoiştii neadministrate.

Pentru  aprecierea in uenţei metalelor grele prezente în  solul poluat cu deşeuri  
asupra plantelor din aria dată au fost efectuate analizele privind conţinutul metalelor 
grele în unele probe de plante. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.

Tabeul 3. Conţinutul metalelor grele (mg/kg) în plantele Artemisietum vulgariae
în aria poluată cu deşeuri (P = 0,05, CV=17%)

N/o Proba

Valoa-
rea pH a 
soluţiei 
solului

Cu 2+ Zn 2+ Pb2+ Ni2+

1 martor 6,1 3,5 17,9 4,4 3,3

2 Proba 2(colţul drept 
de sus )

6,2 11,5 26,8 4,0 5,3

3 Proba 3(colţul stîng 
de sus)

6,5 1,7 10,8 1,2 2,8

4 Proba 4(colţul drept 
de jos)

5,9 8,5 41,1 5,2 5,7

5 Proba 5(colţul stîng 
de jos)

6,1 15,5 33,2 4,8 5,4

Conform  datelor prezentate în tab.1, Zn 2+, Cu2+, Ni2+ şi Pb2+ au potenţialele ionice 
5,9-27. Valoarea pH a solului în toate cazurile este slab acidă, ceea ce mărturiseşte că 
în astfel de sol microelementele pot să se găsească în diverse forme şi compuşi, şi pot 
avea un grad înalt de migrare.  Zn2+ se caracterizează cu un grad de migrare înaltă, iar 
Pb2+ -  migrare joasă. 

Compararea conţinutului de metale  grele (MG) în plante şi în soluri cu diverse 
valori pH demonstrează următoarele. A fost stabilit, că acumularea maximă a MG în 
plante (cu excepţia Cu2+) are loc la un conţinut înalt  de MG în sol şi la valoarea minimă 
pH a soluţiei de sol - 5,9 (proba 4,  vezi tab.2 şi 3): Zn2+ - 41,1; Pb - 5,2 şi Ni2+ - 5,7 mg/
kg,  la un conţinut  de aceste metale în sol de 110,4; 16,7 şi 16,2mg/kg,  respectiv.  În 
cazul Cu2+ acumularea lui maximă în plante a fost observată în proba unde valoarea pH 
a soluţiei solului este de 6,1 (proba 5, tab.3). Astfel, un conţinut mai înalt  de Cu2+(15,5 
mg/kg) a fost atestat în mostra de plante  colectate pe solul cu un conţinut de acest metal 
de 45,2 mg/kg  (tab.2). După cum reiese din datele obţinute, stabilirea mecanismului  
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de acumulare a MG în plante la poluarea solului cu deşeuri, este o sarcină complexă, 
deoarece acest fenomen depinde şi de alţi factori (umiditate, temperatură ş.a.), ceea ce 
necesită studii suplimentare.

 Conţinutul minim de MG în plante a fost atestat în probele colectate de pe solurile 
cu valoarea maximă pH (pH 6,5). Astfel, rezultatele obţinute demostrează că acumularea 
MG în plantele  tocenozei depinde de natura metalului şi conţinutul lui în sol, fenomen 
constatat şi de alţi autori [17].

În baza rezultatelor obţinute a fost  demonstrat,  că solul poluat cu componente 
din deşeuri, în special MG,  in uenţează  nivelul de  acumulare a lor în plante şi acest 
proces depinde de natura şi concentraţia metalului în sol şi valoarea pH a soluţiei 
solului. Conţinutul metalelor grele în plantele din aria poluată cu deşeuri creşte în 
consecutivitatea: Pb < Ni<Cu<Zn.

Concluzii

1. Structura populaţiei  test-speciei Taraxacum of cinale a evidenţiat faptul, că 
poluarea solului cu diverşi poluanţi, în special cu metale grele,  modi că structura  
şi integritatea  tocenozelor în direcţia majorării numărului de exemplare de origine 
vegetativă şi reducerii exemplarelor de origine seminicolă. 

 2. A  fost  demonstrat  că componentele din deşeuri se in ltrează în sol, 
poluîndu-l, inclusiv cu metale grele, ceea ce  cauzează acumularea  acestora şi în 
plante. Procesul depinde de natura şi conţinutul metalelor grele în sol şi de  valoarea 
pH a soluţiei solului. Conţinutul metalelor grele în plantele din aria poluată cu deşeuri 
creşte în consecutivitatea: Pb < Ni<Cu<Zn.

Bibliogra e

Bulimaga C.1.  Depozitele de stocare a deşeurilor menajere solide - surse de poluare a mediului. //  

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2007, N 2, p.156-166.

Klein R.M., Klein D. T.2.  Research methods in plant science //New York: Hist Press, 1970,  542 p

Брукс Р.Р.3.  Загрязнение микроэлементами.// Химия окружающей среды, Под ред. Бокриса 

Дж. О. М., перевод Скотниковой О.Г., Тетерина Э.Г., М., Химия., 1982, 671 c.

 Brooks R.R.4.  Geobotany and Biogeoschemistry în Mineral Exploration. Harper, and Row, New 

York,1972;  

Cholac J. Schafer L. J., Sterling T.D.  J5. . Air. Poll. Center Assoc. 1961, v. 11, p. 282. 

Liebsc K., Smith H.6. // Arch.Environ. Hlth.,  1968, v.17 , p.881.

Timperley M.H., Brooks R.R., Peterson P. J.//7.  J. Appl. Ecol., 1970,  v.7 , p. 429, 

Бульмага К., Кухарук К., Кодряну Л., Челаку Е., Коломиец И.8.  Оценка биоразнообразия флоры 

городских ландшафтов в условиях повышенной техногенной нагрузки // Mediul Ambiant,  № 4, 

2006, с. 13-15.

Бульмага К., Кухарук К., Кодряну Л., Челаку Е., Коломиец И.9.  Влияние техногенной нагрузки 

территории на морфогенез и хромоморфную реакцию вида Taraxacum of cinale  Wigg // Mediul 

Ambiant, 2006, Nr.6, с. 23-24.

Работнов Т.А.10.  Фитоценология. М.: МГУ, 1983, 292 с.

Работнов Т.А11.  Изучение ценотических популяции в целях выяснения стратегии жизни 

видов растении // Бюл..МОИП. отд. биол.Т.80, вып. 2., М.: Наука 1975, с.5-117

Работнов Т.А.12.  Экспериментальная фитоценология. М.: МГУ, 1987, 292. с.



166

Безель В.С.  Жуйкова Т.В., Позолотина В.Н.13.   Структура  ценопопуляции одуванчика и 

специфика накопления тяжелых металлов // Экология . 1998. № 5, с.376- 382.

Безель В.С., Позолотина В.Н. и др.14.  Изменчивость популяционных параметров: адаптация 

к токсическим факторам среды. // Экология. № 6, М.: Наука, 2004, с. 447-454.

Шмидт В.М.15.  Математические методы в ботанике Л.: 1984. 288 с.

Sheila M.Ross.16.  Toxic metals in soil. Plant sistems, England, 1994, p.467. 

Kloke A17. .  Effects of excess fertilization with Cu, Zn, Mo, Cd, Mg, F and Pb on the content 

of these elements in soi, land plants and on different quality parameters, //3- th Internat. Congr. Plant 

Patology, Munhen, 1978. 

Aринушкина, Е.В.18.  Руководство по химическому анализу почв. M., МГУ, 1962, 163 p

Autorul aduce sincere mulţumiri pentru contribuţia adusă la discutarea rezultatelor prezentei 

lucrări Dr. M Sandu.

Articolul este prezentat de membrul corespondent I. Dediu


