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The article deals with the water quality from the springs registered as Natural Hydrological Monuments, included 

in the List of Natural Areas, protected by the State, placed in the administrative territories of Soroca, Şoldăneşti and 

Camenca districts. The evaluation of the chemical compound of the water from investigated springs shows, in 90% of 

the cases the water is a HCO3 type, based on the anions content. From the percentage of the cations in the water are a 

Mg-Na and Mg-Ca type, and the Ca-Mg and Na-Ca-Mg type in 20% of the cases from the samples. The concentration 

of NO3
-
 in the springs water it is below the allowed limit for drinking water. The study of the biological diversity in the 

investigated NHM territory was indicated. 

Ecological Passports for all 6 investigated NHM have been elaborated. 

 

Key-words: Natural State Protected Areas, Natural Hydrological Monuments, type of water, biodiversity, 

ecological passports. 

 

Articolul abordează problema calităţii apei izvoarelor înregistrate ca Monumente naturale hidrologice (MNH), 

incluse în lista Fondului ariilor naturale protejate de stat (ANPS), amplasate în teritoriile administrative ale raioanelor 

Soroca, Şoldăneşti şi Floreşti. Evaluarea componenţei chimice a apei MNH investigate denotă că în 90 la sută cazuri 

apa izvoarelor este de tipul bicarbonat − HCO3 după anioni şi Mg-Na şi Mg-Ca după cationi. Tipul apei Ca-Mg şi Na-

Ca-Mg se atestă în 20% din probe. Concentraţia NO3
-
 în apa izvoarelor este sub limita admisă pentru apa de consum. 

Studiul diversităţii biologice în teritoriul MNH evaluate indică prezenţa unor specii rare de amfibieni, precum 

Rana temporaria (fam. Ranidae, ord. Ecaudata) şi izvoraşul cu abdomen roşu, Bombina bombina (fam. Discoglossidae, 

ord. Ecaudata) şi de fluturi, precum − fluturele Daphnis, Polyommatus daphnis, care sunt propuse pentru a fi incluse în 

noua ediţie a Cărţii Roşii a Republicii Moldova. Pentru MNH investigate au fost elaborate Paşapoartele ecologice. 

 
Cuvinte-cheie: arii naturale protejate de stat, monumente naturale hidrologice, tipul apei, diversitate biologică, 

paşapoarte ecologice. 

 

Introducere 

Protecţia mediului înconjurător, în general, şi ocrotirea monumentelor naturii, în special, au devenit 

obiective importante ale lumii contemporane.  

Reducerea continuă a suprafeţei pădurilor, dispariţia a numeroase specii, creşterea numărului speciilor 

ameninţate, proliferarea speciilor exotice etc. reprezintă o parte din şirul faptelor ce dovedesc degradarea 

continuă a sistemelor naturale. În cazul în care se menţine rata curentă a pierderii de biodiversitate se 

estimează că, până în 2050, o suprafaţă de cca 1,3 miliarde hectare îşi va pierde complet biodiversitatea 

originală. Rata extincţiilor este estimată a fi de cca 1000 de ori mai mare decât rata naturală. Schimbările au 

un impact social important, întrucât o mare parte din populaţia lumii depinde de modul în care funcţionează 

ecosistemele. Şaptezeci la sută din populaţia săracă trăieşte în mediul rural şi este în dependenţă directă de 

resursele biologice care furnizează 90% din necesarul de hrană, combustibil, medicamente, adăpost şi 

transport. Starea ecosistemelor este numai unul din factorii care afectează bunăstarea umană.  

Cunoaşterea impactului asupra naturii şi a intervenţiei permanente pentru păstrarea şi conservarea 

echilibrului acesteia reprezintă o necesitate stringentă în condiţiile dezvoltării actuale. În mod deosebit, se 

impune aceasta pentru teritoriile luate sub ocrotirea statului, precum ar fi Ariile Naturale Protejate, inclusiv 

Monumentele naturale hidrologice. Necesitatea constituirii ariilor naturale protejate este un punct de plecare 

în soluţionarea problemelor protecţiei patrimoniului natural, deoarece:  

– ariile naturale protejate sunt exponente ale ecosistemelor naturale şi seminaturale care pot fi evaluate 

şi monitorizate, exprimând într-o anumită măsură starea acestora la un moment dat; 

– ecosistemele naturale şi seminaturale reprezintă principalele componente ale patrimoniului natural 

care asigură resursele şi serviciile ce stau la baza dezvoltării socioeconomice;  
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– ariile naturale protejate sunt zone în care se dezvoltă cunoaşterea necesară pentru asigurarea 

tranziţiei la un model de dezvoltare durabilă;  

– ariile naturale protejate sunt adevărate „săli de clasă în aer liber” în care oamenii pot fi educaţi cu 

privire la rolul naturii şi necesitatea conservării naturii şi a dezvoltării durabile.  

Zonele şi siturile naturale care întrunesc criteriile de sit al patrimoniului natural universal, zonă umedă 
de importanţă internaţională, rezervaţie a biosferei şi ariile speciale de conservare, dobândesc acest regim pe 

baza documentaţiei solicitate de organismele internaţionale autorizate şi cu condiţia recunoaşterii lor 
prealabile de către aceste organisme.  

Studii privind ariile protejate de stat din Republica Moldova au fost realizate sporadic şi doar în contex-
tul amplasării geografice şi descrierii separate a unor elemente de mediu, fără o evaluare complexă, prevăzu-

tă de Convenţia de la Rio de Janeiro (1992) şi alte documente europene şi naţionale. Studiile realizate până la 
moment nu evidenţiază impactul negativ al surselor de poluare locale şi transfrontaliere asupra acestora.  

Prin investigaţiile realizate de către autori pe parcursul anului 2012 s-a identificat starea actuală a Monu-
mentelor naturale hidrologice protejate de stat, amplasate în teritoriile administrative Soroca, Şoldăneşti şi 

Floreşti, efectuându-se expediţii în teren şi colectându-se informaţiile necesare, precum şi cu ajutorul litera-
turii existente pentru a ilustra dinamica calităţii componentelor de mediu, a evalua potenţialul de reabilitare 

naturală a zonelor afectate de activităţile umane, pe cuprinsul ariei protejate, pentru a se efectua comparaţiile 

cu starea cea mai apropiată de natură.  
Actuala stare a factorilor de mediu din zonele de studiu se prezintă prin descrierea aprofundată a proble-

melor privind situaţia apelor de suprafaţă şi freatice, a solului şi a atmosferei. Pentru evaluarea impactului 
antropic asupra tuturor factorilor de mediu, au fost prelevate probe, respectând periodicitatea recoltării şi 

condiţiile de conservare şi efectuare a analizelor.  

Materiale şi metode 

Recoltarea probelor de apă şi indicii de calitate determinaţi. 
Recoltarea probelor de apă a fost efectuată conform cerinţelor normative respectând tipul de veselă, 

condiţiile de conservare şi transportare [1]. În probele de apă au fost determinaţi următorii indici de calitate 
în conformitate cu Standardele naţionale şi internaţionale privind metodele de prelucrare şi de determinare a 

parametrilor fizico-chimici: pH, reziduu fix, calciu, magneziu, duritate, cloruri, sulfaţi, amoniu, azotiţi, 
azotaţi, bicarbonaţi, sodiu şi potasiu [2-5]. 

Nivelul fondului radiologic gama extern, ce a cuprins monitorizarea radioactivităţii în teritoriul MNH, s-a 
realizat prin măsurători gama externe a principalilor factori de mediu precum şi gama spectrometrice ale 

concentraţiilor izotopilor naturali şi antropogeni din sol.  
Rezultatele obţinute s-au prelucrat statistic, analizate corelaţional. Corectitudinea lucrului analitic a fost 

verificată, folosind standardul intern. 

Rezultate şi discuţii 
În probele de apă au fost determinaţi majoritatea indicatorilor fizico-chimici de calitate, iar după 

necesitate, s-a identificat şi componenta organică prin determinarea consumului chimic şi biochimic de 
oxigen (CCOMn, CCOCr, CBO5). 

S-au efectuat evaluări privind parametrii de calitate a apei izvoarelor – Monumente naturale hidrologice, 
amplasate în teritoriile administrative Soroca, Şoldăneşti şi Floreşti şi protejate de stat prin Legea nr.1538 din 

25.02.1998 privind Fondul ariilor naturale protejate de stat. Denumirea, suprafaţa şi amplasamentul MNH 
reevaluate sunt prezentate în Tab.1. 

Tabelul 1 
 Monumentele hidrologice naturale amplasate în aria de studiu 

Nr. Denumirea S, ha Amplasamentul 

  Raionul Floreşti   

1 Izvorul din satul Bursuc (2 izvoare) 1,5 Satul Bursuc, în râpa de lângă pod 

  Raionul Soroca   

2 Izvoarele din satul Vărăncău (5 izvoare) 2,0 Satul Vărăncău 

  Raionul Şoldăneşti   

3 Izvorul Cărăuşilor 0,5 Satul Climăuţii de Jos, pe panta dreaptă a râuleţului 

4 Izvoarele din preajma satului Zahorna 1,0 Satul Zahorna 

5 Izvorul din satul Sămăşcani 1,5 Satul Sămăşcani, în vale 
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Coordonatele geografice şi debitul izvoarelor MNH reevaluate sunt prezentate în Tabelul 2. 

Tabelul 2  

Debitul apei şi coordonatele geografice ale izvoarelor din ANPS 

Nr. 

 
Localizarea 

Coordonatele geografice Debitul 

izvorului 

(l/min) 
N E h (metri) 

1 
MNH „Izvoarele din s. Vărăncău” ,  

r-nul Soroca 
48

0
03

/ 
896 02830373 53 45,0 

2 
MNH „Izvorul din s. Bursuc”,  

r-nul Floreşti 
47

0
58

/ 
809 02843577 45 36,0 

3 
MNH „Izvorul Cărăuşilor” din s. 

Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti 
47

0
56

/ 
773 02847883 52 30,0 

4 
MNH „Izvorul din s. Sămăşcani”,  

r-nul Şoldăneşti 
47

0
45

/ 
268 02841511 227 22,5 

5 
MNH „Izvoarele din preajma” 

s. Zahorna, r-nul Şoldăneşti 
47

0 
79

/ 
511 02854606 - 1,6 

6 
Izvorul de la hotarul satelor Japca şi 

Salcia, mai aproape de Salcia 
47

0
57

/ 
637 02841647 208 15,0 

 

Datele obţinute în urma analizelor fizico-chimice efectuate sunt prezentate în Figurile 1-2. 

 

 Fig.1. Variaţia conţinutului anionilor în funcţie 

de mineralizarea apei izvoarelor MNH 

 
 Fig.2. Variaţia conţinutului cationilor în funcţie 

de mineralizarea apei izvoarelor MNH 
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MNH „Izvoarele din s. Vărăncău”, r-nul Soroca 

 

  
 

  
 

 Componenţa fizico-chimică a apei izvoarelor MNH „Izvoarele din s. Vărăncău”, r-nul Soroca* 

Cationii, duritatea şi pH-ul 

pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,69 6,55 82,0 48,6 48,0 

 

Anionii şi mineralizarea 

mg/dm
3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

448,4 37,3 67,91 35,2 564 

În apă izvoarelor lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (37%) şi SO4 (7%), ionii de Cl constituind 

6%, iar după cel al cationilor − Mg (20%) Ca (12%), şi Na+K (18%), astfel apa este de tipul HCO3 şi Mg − Na.  

Componenţa (%) apei izvoarelor conform formulei Kurlov este următoarea: 
 M0,564  HCO3 (37) SO4(7) Cl(6) 

Ca(12) Mg(20) Na+K(18) 

 

Tipul − anioni Tipul – cationi 

HCO3 Mg − Na 
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MNH „Izvoarele din s. Vărăncău”, r-nul Soroca 

Izvorul din stâncă 

 
Componenţa fizico-chimică a apei izvorului (din stâncă)  

din teritoriul MNH „Izvoarele din s. Vărăncău”, r-nul Soroca* 

Cationii, duritatea şi pH-ul 

pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,79 7,25 66,2 64,2 46,8 

Anionii şi mineralizarea 

mg/dm
3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

454,8 33,9 72,1 40,2 565 

În apa izvorului lipseşte nitriţii şi compuşii amoniului 

*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (36%) şi SO4 (7%), ionii de Cl constituind 

6%, iar după cel al cationilor − Mg (20%) Ca (16%), şi Na+K (14%), astfel apa este de tipul HCO3 şi Mg − 

Ca − Na.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 
 M0,565  HCO3 (36) SO4(7) Cl(5) 

Ca(16) Mg(20) Na+K(14) 

 

Tipul − anioni Tipul – cationi 

HCO3  Mg – Ca − Na 

 

 MNH „Izvorul din s. Bursuc”, r-nul Floreşti. Izvorul în râpa de lângă pod 
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Componenţa fizico-chimică a apei izvorului MNH „Izvorul din s. Bursuc”, r-nul Floreşti
*
 

Cationii, duritatea şi pH-ul 

pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,9 8,5 64,9 78,8 54,2 

Anionii şi mineralizarea 

mg/dm
3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

457,5 38,2 99,4 32,4 640 

În apă lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (35%) şi SO4 (10%), ionii de Cl 

constituind 5%, iar după cel al cationilor − Mg (20%) Ca (17%), şi Na+K(13%), astfel apa este de tipul 

HCO3 şi Mg–Ca.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 

M0,640 
HCO3 (35) SO4(10) Cl (5) 

Ca(18) Mg(20) Na+K(12) 

 

Tipul − anioni Tipul – cationi 

HCO3 Mg – Ca 

 

MNH „Izvorul din s. Bursuc”, r-nul Floreşti. Izvorul de sub pădurice 

 

 
Componenţa fizico-chimică a apei izvorului

*
 

Cationii, duritatea şi pH-ul 

pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,74 9,3 76,9 92,0 55,4 

Anionii şi mineralizarea 

mg/dm
3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

462,4 47,9 138,2 45,4 770 

În apă lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului. 

*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 
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Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (31%) şi SO4 (12%), ionii de Cl 

constituind 6%, iar după cel al cationilor – Mg (19%), Ca (18%) şi Na+K(13%), astfel apa este de tipul 

HCO3 şi Mg–Ca.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 

M 0,77 
HCO3 (31) SO4(12)Cl (6) 

Ca(18) Mg(19) Na+K (13) 

 

Tipul − anioni Tipul – cationi 

HCO3  Mg – Ca  

 

MNH „Izvorul Cărăuşilor” din s. Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti  

Izvorul amenajat în formă de căsuţă, uluc din beton la mijloc 
 

  
 

Componenţa fizico-chimică a apei izvorului MNH „Izvorul Cărăuşilor” din s. Climăuţii de Jos, r-nul 

Şoldăneşti
* 

Cationii, duritatea şi pH-ul 
pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,83 7,15 94,4 72,6 41,4 

 

Anionii şi mineralizarea 
mg/dm

3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

418,9 39,5 121,1 36,8 598 

 

Compuşii amoniului şi nitriţii în apa izvorului sunt lipsă. 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (31%) şi SO4 (12%), ionii de Cl 

constituind 6%, iar după cel al cationilor – Mg (15%) Ca (16%), şi Na+K(19%), astfel apa este de tipul 

HCO3 şi Na – Ca − Mg.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 

M0,598 
HCO3 (31) SO4(12) Cl (6) 

Ca(16) Mg(15) Na+K (19) 

 

Tipul − anioni Tipul – cationi 

HCO3 Na – Ca − Mg  
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MNH „Izvorul Cărăuşilor” din s. Climăuţii de Jos, r-nul Şoldăneşti. Izvorul vechi, 

clădit din piatră şi cu uluc mic, anterior a fost amenajat 

 

 
Componenţa fizico-chimică a apei izvorului vechi, clădit din piatră şi cu uluc mic

*
 

Cationii, duritatea şi pH-ul 
pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,94 6,95 97,9 69,0 42,9 

Anionii şi mineralizarea 
mg/dm

3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

412,9 33,8 114,4 34,6 575 

În apa izvorului, analogic celui recent amenajat, lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului. 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (32%) şi SO4 (11%), ionii de Cl 

constituind 6%, iar după cel al cationilor – Mg (15%) Ca (17%), şi Na+K(18%), astfel apa este de tipul 

HCO3 şi Na − Ca − Mg.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

M0,575 
HCO3 (32) SO4(11) Cl (6) 

Ca(17) Mg(15) Na+K (18) 

 
Tipul − anioni Tipul − cationi 

HCO3 Na − Ca − Mg 

 

MNH „Izvorul din s. Sămăşcani”, r-nul Şoldăneşti, amenajat, satisfăcător îngrijit 
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Componenţa fizico-chimică a apei izvorului MNH „Izvorul din s. Sămăşcani”, r-nul Şoldăneşti
*
 

Cationii, duritatea şi pH-ul 

pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,5 9,1 50,3 107,5 44,6 

Anionii şi mineralizarea 

mg/dm
3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

498,0 48,4 46,4 48,8 660 

În apă lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului. 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (38%) şi SO4 (5%), ionii de Cl constituind 

6%, iar după cel al cationilor − Mg (16%) Ca (24%), şi Na+K(9%), astfel apa este de tipul HCO3 şi Ca – Mg.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 

 M0,66  
HCO3 (38) SO4 (5) Cl (6) 

Ca(24) Mg(16) Na+K (9) 

 

Tipul − anioni Tipul − cationi 

HCO3 Ca – Mg 

 

MNH „Izvorul din s. Zahorna”, r-nul Şoldăneşti, amenajat. 

 
Componenţa fizico-chimică a apei izvorului MNH „Izvorul din s. Zahorna”, r-nul Şoldăneşti

*
 

Cationii, duritatea şi pH-ul 
pH Duritatea, 

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,55 22,5 159,8 318,5 75,9 

Anionii şi mineralizarea 
mg/dm

3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

665,0 124,9 696,0 40,9 1790 

În apa izvorului lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului. 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează SO4 (25%) şi HCO3 (19%), ionii de Cl 

constituind 6%, iar după cel al cationilor – Mg (11%) Ca (27%), şi Na+K(13%), astfel apa este de tipul 

HCO3 – Cl şi Ca – Na.  
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Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 

 M1,89  
SO4 (25) HCO3 (19) Cl (6)  

Ca(27) Mg(11) Na+K (13) 

 

Tipul − anioni Tipul − cationi 

SO4 – HCO3 Ca – Na 

 

Izvorul de la hotarul satelor Japca şi Salcia, la traseu, amenajat, îngrijit. 

Se propune pentru înregistrare ca MNH. 

 
Componenţa fizico-chimică a apei Izvorului de la hotarul  

satelor Japca şi Salcia, recent amenajat
*
 

Cationii, duritatea şi pH-ul 

pH Duritatea,  

mg/dm
3
 

mg/dm
3
 

Na
+ 

+ K
+
 Ca

2+
 Mg

2+
 

7,68 7,5 38,8 78,6 42,2 

Anionii şi mineralizarea 

mg/dm
3
 

HCO3
–
 Cl

–
 SO4

2–
 NO3

–
 Mineralizarea 

381,2 35,5 47,8 47,1 496 

În apă lipsesc nitriţii şi compuşii amoniului. 
*Componenţa apei se poate modifica în funcţie de cantitatea depunerilor atmosferice şi prezenţa surselor de poluare. 

 

Tipul apei: După conţinutul anionilor în apă prevalează HCO3 (36%) şi SO4 (6%), ionii de Cl constituind 

7%, iar după cel al cationilor – Mg (19%) Ca (22%), şi Na+K(9%), astfel apa este de tipul HCO3 şi Ca − Mg.  

Componenţa (%) apei izvorului conform formulei Kurlov este următoarea: 

 M0,496  
HCO3 (36) SO4(6) Cl (7) 

Ca(22) Mg(19) Na+K (9) 

 

Tipul − anioni Tipul – cationi 

HCO3  Ca − Mg  

  

Conţinutul substanţelor dizolvate în apa izvoarelor − MNH investigate variază de la 490 (MNH „Izvorul 

de la hotarul satelor Japca/Salcia”) până la mai mult de 1700 mg/dm
3 

(MNH „Izvorul din s. Zahorna”). 

În marea majoritate a probelor, mineralizarea apei nu depăşeşte limita admisă pentru acest parametru. 

Concentraţia ionilor de calciu Ca
2+

 variază de la 48 mg/dm
3
 la mai mult de 100 mg/dm

3
, fiind cationul 

preponderent în tipul apei a 3 izvoare − MNH, iar concentraţia magneziului în apele izvoarelor din arealul 

studiat variază de la 41 mg/dm
3
 până la 55 mg/dm

3
, devenind cationul predominant la stabilirea clasei apelor 

în 33 la sută din probe.  
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Analizând distribuţia sumei concentraţiilor calciului şi magneziului (exprimată prin duritate) prezente în 

apele cercetate, se observă că aceste ape sunt caracterizate printr-o duritate de până la 8 mg/dm
3
 în cca 67 la 

sută cazuri, variind de la 6,55 (MNH „Izvoarele din s. Vărăncău”) până la 22,5 (MNH „Izvorul din s. 

Zahorna”). 

Anionul principal care predomină în apa izvoarelor din zona de studiu este bicarbonatul HCO3
-
, 

concentraţiile căruia variază de la 380 mg/dm
3
 până la mai mult de 500 mg/dm

3
. Sulfatul se determină în 

cantităţi cuprinse între 46 şi mai mult de 600 mg/dm
3
.  

Distribuţia concentraţiei de NO3
-
 în apa izvoarelor aflate în studiu este sub limita admisă în majoritatea 

cazurilor. 

Considerând datele prezentate, deducem că stadiul de mineralizare predominant pentru apele studiate 

este cel bicarbonatic-calco-magnezic (sodic) sau bicarbonatic-magnezo-sodic (calcic).  

Caracteristicile apelor corespunzătoare fiecărui stadiu de mineralizare sunt prezentate în Tab.3.  

Tabelul 3 

Stadiile de mineralizare a apei izvoarelor MNH studiate 
Mineralizarea apei, 

g/dm
3
 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0  1,2 1,4 1,6 1,8 

Stadiul de mineralizare Bicarbonatic Mixt 

Anionul preponderent HCO3 
-
 HCO3 

-
, Cl

-
 sau SO4

2-
 

Anionul secundar Cl
-
 Cl

-
 

sau 

SO4
2
 

Frecvent ceilalţi doi anioni 

Cationul preponderent Ca
2+

 sau Na
+
 Na+, Ca

2+ 
sau Mg

2+
 

Cationul secundar Na
+
 sau respectiv 

Ca
2+

 

Frecvent ceilalţi doi cationi 

 

Ţinând seama de procesul de acumulare a sărurilor, apele studiate pot fi separate după mineralizarea lor, 

care implicit reflectă şi calitatea lor (Tab.4).  

Tabelul 4 

Clasificarea apelor izvoarelor MNH investigate, în funcţie de mineralizare 
Categoria apei Reziduu fix, 

g/dm3 

Caracteristici, descriere Tipul de mineralizare 

predominant 

APE DULICI 

Izvorul la traseu − s. Japca, r. 

Floreşti – s. Salcia, r. Şoldăneşti 

(propus de a fi inclus în Lista 

Fondului ANPS) 

 

 

< 0,5 

Potabilitate bună şi pot fi folosite în 

scopuri industriale fără tratament direct 

sau după un tratament puţin costisitor  

Bicarbonatic 

 

APE SLAB SĂLCII 

MNH – Vărăncău, Bursuc, 

Climăuţi, Sămăşcani 

 

0,5-1,0 

Potabilitate acceptabilă pentru oameni şi 

bună pentru animale 

Bicarbonato-sulfatic, 

bicarbonatic 

APE MODERAT SĂLCII 

MNH − Zahorna 

1,0-2,0 Potabilitate rea pentru oameni, acceptabilă 

pentru animale 

Bicarbonato-sulfatic, 

Sulfato-bicarbonatic 

Studiile întreprinse subliniază legătura dintre mineralizare şi compoziţia ionică a apelor freatice (Fig.1-2). 

Aceste corelaţii de asemenea confirmă că stadiile de mineralizare caracteristice pentru apele studiate sunt: 

cel bicarbonatic şi mixt. De asemenea, conţinutul în diferiţi ioni este dependent de mineralizare, în sensul 

că odată cu creşterea concentrării soluţiei se schimbă predominanţa anionilor de la bicarbonatic la sulfatic. 

Predominarea cationilor pentru apele cu mineralizare slabă sau medie se face de la calciu la sodiu, cu 

creşterea simultană a magneziului. Se observă trecerea de la apele calcice la sodice, formarea cărora poate fi 

explicată prin procesul schimbului cationilor de Ca
2+ 

şi Mg
2+

 cu Na
+
. 

Reevaluarea diversităţii biologice din habitatele MNH şi celor de ecoton 

MHN – „Izvoarele din satul Vărăncău”, r-nul Soroca 

Pe teritoriul monumentului hidrologic, constituit din şase izvoare amplasate în preajma unei foste cariere 

de cretă, care alimentează cu apele sale unul din pâraiele ce se revarsă în fluviul Nistru, au fost semnalate 29 

specii de insecte, 3 specii de amfibieni, 2 specii de reptile şi 8 specii de păsări.  
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Insectele sunt reprezentate prin 5 ordine: Coleoptera (8 specii), Hemiptera (4 specii), Orthoptera (6 

specii), Odonata (4 specii) şi Lepidoptera (7 specii).  

Dintre amfibieni au fost depistate speciile: izvoraşul cu abdomen roşu (Bombina bombina), brotăcelul 

(Hyla arborea) şi broasca mare de lac (Rana ridibunda); din reptile – şopârla verde (Lacerta viridis) şi 

şarpele de apă (Natrix natrix); din păsări – graurul (Sturnus vulgaris), vrabia de câmp (Passer montanus), 

sticletele (Carduelis carduelis), cioara de semănătură (Corvus frugilegus), ciocârlanul (Galerida cristata), 

ciocârlia (Alauda arvensis), codobatura albă (Motacila alba) şi sfrânciocul roşiatic (Lanius colourio).  

Dintre speciile menţionate, brotăcelul, Hyla arborea (fam. Hylidae, ord. Ecaudata, cl. Amphibia), 

izvoraşul cu abdomen roşu, Bombina bombina (fam. Discoglossidae, ord. Ecaudata, cl. Amphibia) şi libelula 

Sympetrum pedemontanum (ord. Odonata, cl. Insecta) sunt rare şi au fost propuse de specialişti pentru a fi 

incluse în noua ediţie (2013) a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.  

  
 

Brotăcelul Hyla arborea, larva 

 

MHN – „Izvorul din satul Bursuc”, r-nul Floreşti 

 Pe teritoriul MNH „Izvorul din satul Bursuc”, r-nul Floreşti, în prejma izvorului, se află un bazin 

acvatic temporar (o zonă în mlăştinită) cu o suprafaţă de circa 250-300 m
2
, care prezintă un habitat 

caracteristic pentru, cel puţin, 3 specii de amfibieni (izvoraşul cu abdomen roşu, broasca de lac mare şi 

broasca de lac mică), 1 specie de reptile (şarpele de casă), 3 specii de libelule şi 2 specii de hemiptere.  

 Pe sectoarele terestre adiacente MNH, au fost înregistrate 14 specii de insecte (ord. Lepidoptera – 3 

specii, ord. Hemiptera – 2 specii, ord. Coleoptera – 5 specii, ord. Orthoptera – 4 specii) şi 3 specii de păsări.  

   
 

Izvoraş cu abdomen roşu (Bombina bombina) 
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MHN – „Izvorul din satul Climăuţii de Jos”, r-nul Şoldăneşti 

În bazinele acvatice temporare din preajma izvorului, se reproduc speciile de amfibieni: broasca râioasă 

verde (Bufo viridis, fam. Bufonidae), broasca de lac mare (Rana ridibunda) şi broasca de lac mică, (Rana 

lessonae, fam. Ranidae). 

Entomofauna din habitatul din preajma izvorului enumeră circa 28 de specii, inclusiv: Ord. Hemiptera – 3 specii, 

Ord. Orthoptera – 4 specii, ord. Lepidoptera – 6 specii, ord. Coleoptera – 11 specii, ord. Hymenoptera – 4 specii. 

Dintre acestea, 2 specii de Himenoptere sunt rare şi incluse în Cartea Roşie: viespea gigantică (Scolia 

maculata), albina valgă (Xylocopa valga).  

  
   Albina valgă (Xylocopa valga)      Viespea gigantică (Scolia maculata)  

 

MHN – „Izvorul din satul Zahorna”, r-nul Şoldăneşti 

 Sectorul de arbori şi arbuşti de pe panta adiacentă izvorului reprezintă habitatul de cuibărire a 7 specii 

de păsări: vrabia de câmp (Passer montanus), graurul (Sturnus vulgaris), ciocănitoarea pestriţă mare 

(Dendocopus major), mierla (Turdus merula), coţofana (Pica pica), sfrânciocul roşiatic (Lanius collorio) şi 

piţigoiul mare (Parus major). 

  
Sfrânciocul roşiatic (Lanius collorio) 

 

MHN – „Izvorul din satul Sămăşcani”, r-nul Şoldăneşti 

Habitat a speciilor de amfibieni: broasca de iarbă, Rana temporaria (fam. Ranidae, ord. Ecaudata) şi 

izvoraşul cu abdomen roşu, Bombina bombina (fam. Discoglossidae, ord. Ecaudata). Teritoriul din preajma 

izvorului este un habitat important a speciei rare de fluturi − fluturele Daphnis, Polyommatus daphnis. 

  
           Broasca de iarbă, (Rana temporaria)  Fluturele Daphnis, (Polyommatus daphnis) 
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Nivelul fondului radiologic gama extern în zona de studiu 

În perioada a. 2012 au fost efectuate măsurători ale nivelului fondului radiologic gama extern din 

teritoriul Monumentelor Naturale Hidrologice reevaluate, datele obţinute sunt reflectate în Tabelul 5. 

 Tabelul 5  

Nivelul fondului radiologic gama extern 
Nr. 

pe  

hartă 

 

Localizarea 

Coordonate geografice Nivelul 

măsurat, μR/h 

13 s. Vărăncău, r-nul Soroca, păşune N  4804254 

E  02830832 

H  115 m 

16 

14 s. Cobâlnea, r-nul Şoldăneşti, 100 m 

de la traseu sub pădure 

N  4751987 

E  02836993 

H  296 m 

16 

15 s. Cunicea, r-nul Floreşti, aval, pe 

malul râuleţului 

N  47561139 

E  02837731 

H  160 m 

16 

16 s. Japca, r-nul Floreşti, 1 km de la 

răscrucea spre s. Japca, câmp arabil 

N  4759632 

E  02840889 

H  167 m 

19 

17 s. Bursuc, r-nul Soroca, mai sus de 

izvorul (de sub pădurice) MNH 

N  4758809 

E  02843574 

H  45 m 

9 

18 s. Sămăşcani, r-nul Şoldăneşti, pe 

teritoriul MNH 

N  4755268 

E  02841511 

H  296 m 

16 

19 s. Zahorna, r-nul Şoldăneşti, pe 

teritoriul MNH 

N  4757699 

E  02832785 

H  217 m 

16 

 

Debitul dozei expoziţionale gama a fost măsurat cu ajutorul radiometrului СРП-68-01. Măsurătorile au 

fost efectuate la o înălţime de 1 metru de la suprafaţa solului. Conform datelor, s-a stabilit că nivelul fondului 

radiologic în arealul localităţilor din zona de studiu este identic şi constituie în medie 16 μR/h (0,16 μSv/h), 

cu excepţia MNH „Izvorul din s. Bursuc”, unde s-a înregistrat o valoare mai mică a fondului radiologic, 

egală cu 9 μR/h . 
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În ceea ce priveşte situaţia ecologică din teritoriile MNH reevaluate, menţionăm că adesea, deţinătorii 

ariilor protejate nu dispun de informaţii despre elementele valoroase din ariile protejate, de aceea nici nu se 

protejează adecvat, nemaivorbind şi de gestionarea corectă a ariile naturale protejate.  

Este necesar ca inspectorii ecologici ale Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiilor ecologice şi 

inspectorii raionali, care efectuează controlul respectării regimului de protecţie în ariile protejate să dispună 

de informaţia necesară, şi în cadrul controalelor ariilor naturale protejate, să nu se limiteze doar la depistarea 

infracţiunilor privind tăierile ilicite, păşunat s.a., dar să verifice minuţios respectarea regimului integral de 

protecţie a fondului ANPS.  

Deseori, chiar organele statale din domeniu, nemaivorbind şi de deţinătorii ariilor naturale protejate nu 

au la dispoziţie „patrimoniul natural” al ariilor protejate şi nu ştiu ce anume sunt obligaţi să protejeze, iar 

organele de control, neavând la dispoziţie elementele valoroase din aria protejată, nu cunosc ce trebuie de 

verificat.  

De aceea, inventarierea, reevaluarea şi evidenţierea elementelor naturale valoroase din ariile protejate de 

stat, alcătuirea paşaportului ecologic al ariei protejate, precum şi distribuirea informaţiei către populaţie, sunt 

de o necesitate stringentă.  

Concluzii:  

1. Apele MNH investigate, din punctul de vedere al compoziţiei ionice fac parte din categoria celor 

puternic bicarbonate şi slab sulfate. 

2. După cota cationilor tipul apelor este mixt Na–Ca–Mg, Mg–Ca, Ca–Mg, Ca–Na sau Mg–Ca, iar după 

anioni tipul este bicarbonatic şi sulfato-bicarbonatic. 

3. Poluarea apelor MNH cu nitriţi, nitraţi, amoniac în general nu s-a stabilit. 

4. Apa tuturor izvoarelor MNH satisface în totalitate condiţiile de potabilitate, este conformă STAS 2874-

82 „Apă potabilă” şi poate fi folosită drept sursă de apă potabilă fără restricţii. 

5. Se propune pentru înregistrare ca MNH Izvorul din s. Salcia, la hotarul satelor Japca-Salcia. Calitatea 

apei este satisfăcătoare, izvorul este îngrijit şi amenajat.  

6. Diversitatea biologică în teritoriul MNH evaluate este reprezentată de specii rare de amfibieni, precum 

Rana temporara (fam. Ranidae, ord. Ecaudata) şi izvoraşul cu abdomen roşu, Bombina bombina (fam. 

Discoglossidae, ord. Ecaudata) şi de fluturi, precum fluturele Daphnis (Polyommatus daphnis), care 

sunt propuse pentru a fi incluse în noua ediţie a Cărţii Roşii a Republicii Moldova. 

7. Sunt necesare activităţi de conştientizare a populaţiei privind amplasarea şi importanţa unor elemente 

valoroase în localitatea lor, precum MNH, ANPS şi necesitatea respectării regimului de protecţie.  
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