Revistă ştiinţifică,
de informaţie şi cultură ecologică

Scientific Journal of Information and Ecological
Culture
Fondatori:
Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale
		
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Founders:
Ministry of Ecology and Natural Resurces
Institute of Ecology and Geography of ASM

Colegiul de redacţie:
Editorial Board

dr. hab. Mihailescu Constantin – preşedinte
acad. Constantinov Tatiana – vicepreşedinte
acad. Furdui Tudor, AŞM
Nicolae Alexei, IES
Silivestru Petru, MERN
dr. Boian Ilie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Cazac Valeriu, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Coca Mihail, MERN
Ivanov Violeta, MERN
Prepeliţă Afanasie, MERN
Colegiul ştiinţific:
Scientific Board

acad. Duca Gheorghe – preşedinte
prof. Boni Maria Rosaria, Roma, Italia
dr. Teleuţă Alexandru, AŞM
m. cor. Dediu Ion, IEG
acad. Goncearuk Vladislav, Kiev, Ucraina
dr. Gonţa Maria, USM
prof. Kettrup A., Munhen, Germania
dr. hab. Lupaşcu Tudor, AŞM
dr. Macoveanu Matei, Iaşi, România
dr. Munteanu Andrei, AŞM
acad. Negru Andrei, Moldsilva
m. cor. Opopol Nicolae, CNŞPMP
m. cor. Scurlatov Iurii, Moscova, Rusia
m. cor. Şalaru Vasile, USM
dr. hab. Ungureanu Dumitru, UTM
prof. Van Gundy S., California, SUA
Colectivul editorial:
Editorial staff

Grigore Barac – redactor-şef / chef-redactor
Mihai Lavric
Eleonora Lazarencu
Ala Stăvilă – design
Liuba Grosu
Foto: coperta 1 - Nicti nicticorax (Stîrc de
noapte, T. Glăvan
Adresa redacţiei:
mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 63
tel. 22.24.94, 22.16.90
E-mail: mediulambiant@moldova.md
Indici de abonare:
Poşta Moldovei – 31618
Moldpresa – 76937
Înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM,
nr. de înregistrare 106.
Revista se editează cu suportul financiar al
Fondului Ecologic Naţional al MERN şi FEL Centru.
Punctele de vedere prezentate în articole aparţin
în totalitate autorilor.
Toate articolele şiinţifice sînt recenzate.
Toate drepturile sunt rezervate redacţiei şi
autorilor. Reproducerea parţială sau integrală de texte
şi imagini se poate face numai cu acordul autorilor şi
al redacţiei.
Tipar: Î.S. F.E.P. „Tipografia centrală”

5 (29) octombrie, 2006

CUPRINS:
SUMMARY:

C. Mihailescu, D. Drumea
Development of the Applied Research Program for the
Implementation of the EU Water Framework Directive
in the Republic of Moldova................................................................................... 1
A. Begu, M. Sandu, P. Obuh, A. Tărâţă, V. Stegărescu, P. Spătaru, A. Lungu
Starea ariilor naturale protejate de stat în bazinul râului Prut.......4
D. Drumea, T. Belous, R. Melian
Actual state of development
of the Prut River basin management plan in Moldova............................. 10
T. Belous
WATER QUALITY IN BELEU LAKE................................................................................ 13
G. GÎLCĂ, L. COZARI
Evaluarea poluării obiectelor acvatice pe teritoriul Republicii
Moldova în anul 2005 şi tendinţa modificării calităţii apei
în perioada anilor 2001-2005..................................................................................15
V. Cazac, Gh. Bejenaru
Afluenţii Prutului de pe teritoriul Republicii Moldova.
Regimul hidrologic şi parametrii morfometrici principali....................19
V. Cazac, N. Lalîkin
Impactul schimbării climei în secolul XXI asupra scurgerii
anuale şi resursele de apă ale Republicii Moldova.................................. 22
T. Glăvan
Obiective de protecţie şi conservare a avifaunei
Prutului Inferior.................................................................................................... 24
Gh. POSTOLACHE, A. TELEUŢĂ, A. MIRON, V. COVALI
CONSERVAREA DIVERSITĂŢII VEGETAŢIEI DIN Lunca PRUTULUI....................... 26
A. Miron
FLORA ŞI VEGETAŢIA PAJIŞTILOR DIN LUNCA RÎULUI SĂRATA...............................31
D. Postolache, F. Popescu
Evaluarea diversităţii genetice a unor populaţii de stejari din
Republica Moldova, utilizând marcheri genetici moleculari...............36
A. Munteanu, N. Zubcov, V. Ţurcanu
Fauna de vertebrate terestre din zona umedă RAMSAR
a Prutului Inferior..................................................................................................42
Демченко Е.
Роль альтернативного земледелия в сохранении биоразнообразия
экологического статуса экосистем Дунайского бассейна................47

Revistă ştiinţifică,
de informaţie şi cultură ecologică

Scientific Journal of Information and Ecological
Culture
Fondatori:
Ministerul Ecologiei
şi Resurselor Naturale
		
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Founders:
Ministry of Ecology and Natural Resurces
Institute of Ecology and Geography of ASM

Colegiul de redacţie:
Editorial Board

dr. hab. Mihailescu Constantin – preşedinte
acad. Constantinov Tatiana – vicepreşedinte
acad. Furdui Tudor, AŞM
Nicolae Alexei, IES
Silivestru Petru, MERN
dr. Boian Ilie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Cazac Valeriu, Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Coca Mihail, MERN
Ivanov Violeta, MERN
Prepeliţă Afanasie, MERN
Colegiul ştiinţific:
Scientific Board

acad. Duca Gheorghe – preşedinte
prof. Boni Maria Rosaria, Roma, Italia
dr. Teleuţă Alexandru, AŞM
m. cor. Dediu Ion, IEG
acad. Goncearuk Vladislav, Kiev, Ucraina
dr. Gonţa Maria, USM
prof. Kettrup A., Munhen, Germania
dr. hab. Lupaşcu Tudor, AŞM
dr. Macoveanu Matei, Iaşi, România
dr. Munteanu Andrei, AŞM
acad. Negru Andrei, Moldsilva
m. cor. Opopol Nicolae, CNŞPMP
m. cor. Scurlatov Iurii, Moscova, Rusia
m. cor. Şalaru Vasile, USM
dr. hab. Ungureanu Dumitru, UTM
prof. Van Gundy S., California, SUA
Colectivul editorial:
Editorial staff

Grigore Barac – redactor-şef / chef-redactor
Mihai Lavric
Eleonora Lazarencu
Ala Stăvilă – design
Liuba Grosu
Foto: coperta 1 - Nicti nicticorax (Stîrc de
noapte, T. Glăvan
Adresa redacţiei:
mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 63
tel. 22.24.94, 22.16.90
E-mail: mediulambiant@moldova.md
Indici de abonare:
Poşta Moldovei – 31618
Moldpresa – 76937
Înregistrată la Ministerul Justiţiei al RM,
nr. de înregistrare 106.
Revista se editează cu suportul financiar al
Fondului Ecologic Naţional al MERN şi FEL Centru.
Punctele de vedere prezentate în articole aparţin
în totalitate autorilor.
Toate articolele şiinţifice sînt recenzate.
Toate drepturile sunt rezervate redacţiei şi
autorilor. Reproducerea parţială sau integrală de texte
şi imagini se poate face numai cu acordul autorilor şi
al redacţiei.
Tipar: Î.S. F.E.P. „Tipografia centrală”

5 (29) octombrie, 2006

CUPRINS:
SUMMARY:

C. Mihailescu, D. Drumea
Development of the Applied Research Program for the
Implementation of the EU Water Framework Directive
in the Republic of Moldova................................................................................... 1
A. Begu, M. Sandu, P. Obuh, A. Tărâţă, V. Stegărescu, P. Spătaru, A. Lungu
Starea ariilor naturale protejate de stat în bazinul râului Prut.......4
D. Drumea, T. Belous, R. Melian
Actual state of development
of the Prut River basin management plan in Moldova............................. 10
T. Belous
WATER QUALITY IN BELEU LAKE................................................................................ 13
G. GÎLCĂ, L. COZARI
Evaluarea poluării obiectelor acvatice pe teritoriul Republicii
Moldova în anul 2005 şi tendinţa modificării calităţii apei
în perioada anilor 2001-2005..................................................................................15
V. Cazac, Gh. Bejenaru
Afluenţii Prutului de pe teritoriul Republicii Moldova.
Regimul hidrologic şi parametrii morfometrici principali....................19
V. Cazac, N. Lalîkin
Impactul schimbării climei în secolul XXI asupra scurgerii
anuale şi resursele de apă ale Republicii Moldova.................................. 22
T. Glăvan
Obiective de protecţie şi conservare a avifaunei
Prutului Inferior.................................................................................................... 24
Gh. POSTOLACHE, A. TELEUŢĂ, A. MIRON, V. COVALI
CONSERVAREA DIVERSITĂŢII VEGETAŢIEI DIN Lunca PRUTULUI....................... 26
A. Miron
FLORA ŞI VEGETAŢIA PAJIŞTILOR DIN LUNCA RÎULUI SĂRATA...............................31
D. Postolache, F. Popescu
Evaluarea diversităţii genetice a unor populaţii de stejari din
Republica Moldova, utilizând marcheri genetici moleculari...............36
A. Munteanu, N. Zubcov, V. Ţurcanu
Fauna de vertebrate terestre din zona umedă RAMSAR
a Prutului Inferior..................................................................................................42
Демченко Е.
Роль альтернативного земледелия в сохранении биоразнообразия
экологического статуса экосистем Дунайского бассейна................47

Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)

Zingel streber (Siebold, 1863)

NURCA EUROPEANĂ
Ordinul Carnivore
Carnivora
Familia Mustelide
Mustelidae

Fusar
Ordinul

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered
(CR)], ameninţată cu dispariţia.
RĂSPÂNDIREA. A fost semnalată pe malul Nistrului, în
apropierea localităţilor Pârâta, Nezavertailovca, jud. Dubăsari, de-a lungul Prutului, lângă Vadul lui Isac, Manta şi Crihana Veche, jud. Cahul. Este răspândită în Europa şi Asia de
Nord, cu excepţia regiunilor de la hotarele ei de sud şi de
dincolo de Cercul Polar. Răspândirea speciei în cadrul arealului este insulară.
HABITATUL. Malurile râurilor lin curgătoare şi ale lacurilor mlăştinoase din zăvoaie.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic şi se
reduce continuu.
FACTORII LIMITATIVI. Introducerea în circuitul economic a noi suprafeţe; poluarea industrială a bazinelor de apă;
braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE. Hrana principală o constituie rozătoarele de luncă, broaştele, racii, peştele.
Drept adăpost îi servesc vizuinile săpate în maluri. Împerecherea are loc în lunile februarie – martie; perioada de gestaţie durează 42-46 zile. Femela naşte 3-7 pui, care părăsesc
cuibul în august.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Este ocrotită conform legislaţiei în cadrul Rezervaţiilor ştiinţifice „Pădurea Domnească”
şi „Prutul de Jos”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Precizarea numărului şi
locurilor de trai ale nurcii europene şi crearea condiţiilor favorabile pentru nutriţie şi adăpost.
Surse de informaţie
1. Gromov, 1963; 2. Corcimari, 1967; 3. Gheptner, 1967; 4.
Jizni jivotnîh, t. 6, 1971; 5. Uspenschi, 1972; 6. Averin, 1979;
7. Munteanu, Corcimari, Ţurcanu, 1997.
G. Uspenschi, A. Munteanu

Familia

Perciforme
Perciformes
Percide
Percidae

Una dintre cele două specii ale genului în fauna Republicii
Moldova.
Statutul. Categoria a 4-a. Specie vulnerabilă
[Vulnerable (VU)], ameninţată cu dispariţia.
RĂspÎndirea. În Republica Moldova se întîlneşte
numai în sectoarele mediu şi inferior ale Prutului. Peste
hotarele ţării a fost semnalat în cursul superior al Prutului,
mai ales în afluenţii acestuia; populează, de asemenea, şi o
parte din rîurile de munte ale României (1,2).
Habitatul. Preferă locurile adînci cu fund de pietriş.
Se adună în cîrduri mici la fundul rîului.
Aspectul cantitativ. A fost întotdeauna specie
de peşte rar întîlnită. În unele sectoare ale rîurilor,
probabil, a dispărut.
Factorii limitativi. Bararea rîurilor; poluarea
locurilor de depunere a icrelor.
ParticularitĂŢile biologice. Peşte de
mărime mică – în lungime atinge cca 15 cm, are masa de
50-100 g (3). Depune icrele în martie - mai. Se hrăneşte
cu larvele insectelor acvatice, uneori – cu icre şi puiet de
peşte. Informaţii despre prolificitate şi alte particularităţi
biologice nu sunt.
Reproducerea În captivitate. Nu sunt
informaţii.
Starea de protecŢie. Este interzis pescuitul
conform legislaţiei.
MĂsurile de protecŢie. În perioada de depunere
a icrelor de ocrotit reproducătorii; evidenţierea şi ocrotirea
locurilor de înmulţire ale speciei.
Surse de informaţie
1. Berg, 1949; 2. Şnarevič, 1959; 3. Ryby, Zemnovodnye,
Presmykajuşiesja, 1981.
N. Bodareu

NR. 5 (29) octombrie 2006

Development of the Applied Research

Program for the Implementation of the EU
Water Framework Directive in the
Republic of Moldova
dr. hab. Constantin Mihailescu, Ministry of Ecology and Natural Resources of Moldova
dr. Dumitru Drumea, Institute of Ecology and Geography of the Academy of Sciences of Moldova

Rezumat: Implementarea prevederilor Directivei Apelor a UE cere elaborarea Planului Integrat de
management al bazinului riveran, care trebuie sa fie elaborat prin obţinerea datelor ştiinţifice. Aspectele
manageriale ale acestui program au fost discutate cu autorităţile publice locale, experţi locali din
diferite sectoare ale economiei naţionale şi ONG pe parcursul seminarelor desfăşurate în zonele de
nord, centru şi sudale Republicii Moldova, conform metodologiei de planificare orientate spre ţintă.
Key words: target, workshop, planning, applied, research, pollutant, EU, Directive, water bodies,
local authorities, project.

Main objectives for the development
of the Applied Research Program
for the implementation of the EU
Water framework Directive have
been discussed with local authorities
and environmental experts during a
number of Target Oriented Planning
regional workshops in northern, central
and southern parts of Moldova. Such
seminars part of Planning process in
order to develop integrated river basin
management plan as main tool for the
implementation of the EU WFD in
Moldova.
The first step consisted in the
organizing of the consultation process
with local authorities involved in
water related issues with particular
attention on the collection of data on
water quality, the analysis of social
and economic framework conditions,
financial situation in the regions,
institutional arrangements, etc. The
results of the consultation meetings
were the base for the development of the
agenda of the National Target Oriented
Planning workshop and identification
of the topics of the seminars.
On the base of the discussions
during consultation meetings with

local authorities, NGOs and National
workshop one could identify next
objectives for the development of the
Action Program for the implementation
of the WFD in Moldova. An overall
objective is:
Achieving of the “good ecological
status” of water resources in Moldova
as presumed in the EU WFD by the
year of 2015.
Main Moldavian rivers (Prut and
Dnester) are transboundary and
cooperation on international and
regional level is widely recognized
by all levels of authorities and
stakeholders. That is why specific
objectives for the development of the
Applied Research Program (ARP) for
WFD implementation could be:
- Cooperation on regional level with
riverine countries (Romania, Ukraine)
in order to prepare an integrated
document for joint program on the use
of natural resources in the catchments.
- Preparing with neighboring
countries of the common applied
research program for the identification,
with common methodology for
identification of heavily modified water
bodies and program of measures aimed

at achieving of good ecological status
- Implementation of the best agricultural, environmental and industrial
practices in the river basins in order to
reduce pollution loads
- Development of relevant institutional, legal and normative framework
for the implementation of Applied
Research Program
- Identification of the heavily modified water bodies, reference conditions,
economic and environmental estimations of main measures aimed at
pollution reduction, etc
- Assuring of large public
participation on all stages of elaboration
and implementation of the Applied
Research Program
According to the results of
discussions during National Target
Oriented Planning workshops in
regard for the development of Applied
Research Program in order to elaborate
Integrated River basin Management
Plan next research activities should be
undertaken:
- Précising of the hydrological
situation on rivers: flows, levels, high
water regime, siltation of the water
bodies and artificial lakes
NR. 5 (29) octombrie 2006
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- Inventory of pollution sources
and level of pollution, identification
and quantitative estimations of the
agricultural, industrial, municipal, etc
hot-spots for identified river basins
- Evaluation of the impact from
different pollution sources and
pollutants, organizing of permanent
monitoring on waste water releases,
theirs’ quality and quantity, especially
from sugar and cannery plants
- Improvement of the solid waste
management practices, especially in
rural areas
- Reducing of the level of erosion of
soils and pollution loads from different
types of agricultural landscapes
-Inventoryofthegroundwaterresources
from quantitative and qualitative
points. Development of proposals for
conservation of abandonated boreholes
and interconnection between surface
and ground waters.
- Testing of new methodologies for
utilization of the wastewaters and solid
wastes from agricultural, industrial and
municipal sectors including out off
data dumps. Development of the biogas
network especially in rural areas
- Development of methodology
for evaluation of diffuse sources of
pollution and calculation of loads
reaching water ecosystems
- Permanent studying and modification of the legislation, normative, etc
- Developing of the green carcass of
the territory especially for agricultural
lands
2
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- Identification of the reference
conditions in the river basins,
identification of the heavily modified
water bodies, designing of relevant
monitoring programs for water quality
and quantity
- Analysis of financial resources
and
mechanisms
needed
for
implementation of the Integrated River
Basin Management Plans and costs for
different types of water use (drinking,
industrial, agricultural, fisheries, etc)
- Wetland restoration: identification
of restoration sites, estimation of costs,
benefits, social impact, etc
- Health aspects
- Climate change
- Estimation of hydropower, recreation, fishery etc potentials of water
ecosystems
- Development of educational
programs for Universities and schools
- Economical aspects of the water supply
and commitment of local population to
pay for different types of water services,
economical studies in regard to water
management
planning
(irrigation,
tourism, drinking, industrial etc)
On the base of discussions during the
workshop participants have proposed
a number of projects, which could
support development of the Integrated
River Basin management Plan.
Summary of the projects
The most urgent objective of projects
is to reduce pollution loads (mainly
nutrient) from first of all diffuse sources
of pollution. Participants agreed

that nutrient reduction is extremely
important for water management in
Moldova and these issues have to be
presented in the development and
implementation of the integrated river
basin management plans. Analyzing
the character of possible measures and
projects for including in the proposal
for river basin management plans
participants recommended to taking
into consideration next possibilities:
• Introduction of new technologies
in order to prevent and minimize
the pollution loads originated from
different sectors of national economy
• Policies should be aimed at
reduction of soil erosion associated
with N and P from superficial run-off
• Stimulate wetland and flood plain
restoration activities with the selection
of appropriate sites for that
• Implementation of Moldavian law
on development of organic agriculture
and promote introduction of best
agricultural techniques
• Improvement of municipal
activities through introduction of the
best solid waste management practices,
especially in rural areas
• Strengthening of institutional
capacities of local authorities, public
institutions and NGOs in elaboration
and implementation of river basin
management plans
• Promotion of regional and international cooperation
Above all, participants outlined
necessity in preparatory work for
development of the Integrated River
Basin management plan. For these
purposes they proposed identify
(according to the provisions of WFD)
heavily modified water bodies,
identify reference condition for the
justified estimation of the level of
pollution, etc. For these purposes it
is widely recognized the necessity of
development and implementation of
the Applied Research Program for
preparing of the material compatible
with other countries of the Danube,
Prut and Dnester basins.
The river basin management plans
should be developed according to the
next objectives:
Objective 1. Description of the
catchments area according to the
hydrological and natural conditions.
For achieving of this objective

participants have identified a project:
Identification of the heavily modified
water bodies.
Main goal of the project is to
summarize relevant data on the state of
watercourses, lakes, water bodies, etc
in Moldova and on this base identify
their state according to the annexes of
WFD.
Specific activities of this project are:
- Collection of data on physical and
geographical conditions of the basin,
geology and relief
- Description of hydrological and
hydro morphological conditions of the
territory
- Identification of reference conditions
- Estimation of demographical situation
and economical activities
Expected results:
a. Detailed description of the general
natural conditions of the basin
b. Identification of ecoregions and
reference conditions for them
c. Estimation of pollutants levels
d. Identification of heavily modified
water bodies
Objective 2. Registration of impacts
of human activities on the state of water
resources
Participants of the workshop
proposed next project in order to
achieve this objective: Integrated
study on estimation and reduction
of pollutants loads originated from
different sectors of national economy
Specific activities of this project are:
- Calculation of pollutant loads
(mainly nutrients) reaching water
ecosystems
- Estimation of pollution removal
capacities of wetland areas with specific
regard to nutrients
- Biodiversity conservation
- Identification of the hot-spots
Expected results:
a. Developed proposals on pollution
(nutrient) reduction measures from
main sectors of national economy
b. Selection of sites for wetland
restoration and management
c. Improved state of water
ecosystems
Objective 3. Operational monitoring
system on water quality and quantity
in water ecosystems and situation of
existed protected areas.
Proposed project for achieving of
this objective: Development of nature

protection and conservation network
in wetland areas and agricultural
landscapes.
Main activities of the project:
- Identification of sites for including
in nature protection network
- Estimation of recovery capacities
of areas proposed for nature protection
activities
- Development of the green carcass
in agricultural landscapes
- Preapring of protection areas
management plans
Expected results:
a. reduction of soil erosion and
pollutants loads reaching water
ecosystems with superficial run-off
b. improvement of the state of
biodiversity
Objective 4. Economic analysis and
elaboration of complex of measures for
implementation of the integrated river
basin management plan
Proposed project for achieving
of the objective: Strengthening of
institutional capacities of different level
authorities and promotion of regional
cooperation in implementation of the
WFD
Main activities of the project:
- analyzing of actual institutional,
legislative etc bases and development
of proposals for its improvement and
harmonizing with EU Water Framework
Directive
- designing of tasks for future river

basin councils and ways of cooperation
within the basin, including development
of economic tools and reasearch
activities, needed for implementation
of the recommendations developed by
Council experts
- assurance of information exchange
and creation of relevant technical
facilities
- sharing of responsibilities for water
management in the basin and ways
of cooperation with NGOs, different
target groups of population
- development of new educational and
training programs for water managers
and different level of authorities
As it was mentioned by participants
these projects and activities under
them have to be implemented in
close cooperation of different level of
authorities, experts, public Institutions
and NGOs. Integrated river basin
management plan based on the results of
the Applied Research Program could be
a crucial issue for the implementation of
the WFD in Moldova and cooperation
with International Commission for
the Protection of the Danube River
(ICPDR),
different
international
agencies, EU institutions.
Literature:
1. The Danube Basin Analysis, part
A – basin-wide overwiev Summary,
ICPDR, Vienna, 2005, 24 p.
2. Action Plan Moldova – EU, www.
maeie.org

Rîul Camenca, afluent al Prutului. Foto G. Bejenaru
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Starea ariilor naturale protejate de stat
în bazinul râului Prut

Dr., conf. univ. A. Begu, dr., conf. cerc. Maria Sandu,
dr. hab., prof. univ. P. Obuh, dr. A. Tărâţă,
dr., conf. cerc. V. Stegărescu,
cerc. şt. superior P. Spătaru, cerc. şt. A. Lungu
Institutul de Ecologie şi Geografie

Summary
This paper includes the results of researches as concern the state of representative ecosystems in
river Prut basin and the proposals of their valorification. The state of ecosystems is in dependence of
economic activities, clime, self-purification capacity of water, air, soils and shows that in Tetcani and
Trinca forest ecosystems it is aerian pollution also in Criva and Chetrosica Noua forests; water of river
Prut tributaries contain 57-89% of stable organic substances and 11-43% of readily biodegradable
ones. The higher self-purification capacity it will be possible through the increasing of hydrological
representative ecosystems areas. Investigations of Briceni and Trebisauti soil resources denote the
presence As and Pb in content higher than admissible level.
The study of external gamma radiation fond remarks the variation from 12 till 20 μR/h.
Radiospectrometric analysis show that in natural biocenozes Brătuşeni, Edineţ, Briceni and Trebisauti
Cs-137 maximal concentration is in 0 – 3 cm (44 - 48 Bq/kg) sol level of forest in comparison with
4,6 - 6,8 Bq/kg in superior horizon of arable territory. In arable soils it was establish a migration of
Cs-137 till depth more than 50 cm.
Cuvinte-cheie: Ecosisteme naturale, arii protejate de stat, rezervaţia peisagistică, impactul
antropic, indicatori de calitate, vegetaţie algală, învelişul de sol, fondul gamma

Republica Moldova ocupă unul dintre
ultimele locuri din Europa în ceea ce
priveşte cota ariilor naturale protejate
de stat (1,96% din teritoriu sau 66467,3
ha). Conform Strategiei şi Planului Naţional de Acţiuni în privinţa Conservării
Biodiversităţii (2002), pentru asigurarea
protecţiei a circa 50% din biota Republicii Moldova şi asigurarea unui echilibru stabil al funcţionării ecosistemelor,
este necesar de a proteja nu mai puţin
de 10% din suprafaţa ţării. În ultimii ani
creşte considerabil numărul speciilor
incluse în Cartea Roşie (ediţia din anul
1978 – 55 de specii, iar ediţia din anul
2002 – 242 de specii) şi al speciilor
ocrotite de stat (115 – în anul 1975 şi
484 – în anul 2000), ceea ce alarmează
autoritatea centrală de mediu şi AŞM,
confirmând încă o dată faptul sporirii
impactului antropic şi fenomenelor naturale negative asupra mediului ambiant.
Impactul antropic persistă asupra mediului înconjurător, continuând să pună în
pericol existenţa ecosistemelor naturale.
4
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Scopul cercetărilor
Scopul cercetărilor a fost de a evalua
starea ecosistemelor naturale reprezentative (silvice, petrofite, acvatice şi palustre, stepice şi de luncă), precum şi de a
trasa căile de valorificare a resurselor lor.
METODELE DE CERCETARE
Componenţa chimică a mostrelor de
apă, aer, sol a fost determinată prin metode de analiză chimice şi fizico-chimice: gravimetrică, colorimetrică, titrimetrică, cromatografie lichidă, spectrofotometrie cu absorbţie atomică etc.
Parametrii climatici (t °, W, P, roza
vânturilor etc.), obţinuţi prin metode
clasice, au fost evaluaţi în baza datelor
Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Apartenenţa sistematică a speciilor
de biotă, particularităţile fitocenotice
– prin utilizarea microscopului, determinatoarelor pentru plantele superioare, alge, licheni, ciuperci, muşchi etc.

Abundenţa şi gradul de toleranţă al bioindicatorilor – conform scalei elaborate
de K. Bartok (1985) cu unele completări, iar indicele poluării atmosferice
(IAP) – după R. Doll (1982).
Caracteristica solului (textura, conţinutul de humus, pHH2O şi pHKCl, cationii
adsorbiţi Ca2+ şi Mg2+) s-a determinat
conform standardelor în vigoare; metalele grele - spectrometric cu şi fără
flacără şi cu emisie.
Nivelul fondului radiaţional gamma
extern a fost măsurat cu radiometrul
SRP-68. Conţinutul radionuclizilor
tehnogeni (Cs-137 şi Sr-90) a fost determinat prin metode radiospectrometrice şi radiochimice.
STAREA ECOLOGICĂ A SURSELOR ACVATICE ŞI PALUSTRE
Indicii de calitate, obţinuţi pentru
afluenţii de stânga ai r. Prut (Ciuhur,
Larga, Draghişte, Sărata, Zelionaia,
Lopatinca, Calanjir, Racovăţ, Vilia),

denotă faptul prevalării cantitative a
substanţelor organice ce degradează
greu biochimic (57-89%) asupra celor
ce degradează uşor (11-43%), ceea ce
condiţionează o capacitate mică de autoepurare a apei.
Sporirea capacităţii de autodegradare
a poluanţilor s-ar realiza prin extinderea
suprafeţei zonelor umede. În acest scop,
propunem extinderea ariilor protejate
hidrologice: r. Draghişte – s. Trebisăuţi.
Cantităţi comparativ mari de nitraţi
se constată în apa r. Ciuhur (6,3 – 13,5
mg/ dm3), Larga (8,9 – 13,5 mg/ dm3),
Sărata (18,7 mg/ dm3), Vilia (4,5 – 7,5
mg/ dm3), Calanjir (9,3 mg/ dm3), fapt
determinat de existenţa surselor de poluare cu compuşi ai azotului: gunoi de
grajd, deşeuri menajere etc. Mineralizarea şi duritatea apei din râurile Draghişte, Vilia (Teţcani), Larga (Şirăuţi)
şi Racovăţ (Hădărăuţi) o depăşeşte pe
cea a Prutului de 1,6-2,0 ori, iar apa din
Ciuhur, Lopatinca şi Zelionaia – de 2,03,3 ori. Apa evacuată din peştera Emil
Racoviţă, s. Criva, are o componenţă
deosebită de cea a apelor naturale de
suprafaţă din bazinul râului Prut. Duritatea ei (30-35 mg.echv/dm3) depăşeşte
CMA de 4,3 – 4,7 ori, mineralizarea
– de 2,5 – 3 ori (pe cea a apei din Prut
– de 7-8,5 ori). În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constatat că deversarea acestei ape în reţeaua hidrografică
provoacă sporirea durităţii şi a conţinutului total de săruri din r. Prut, iar în
ultimă instanţă şi a fl. Dunărea.
În apele de suprafaţă conţinutul de cupru este mai mare decât în râurile mari
(Prut), dar nu depăşeşte CMA pentru
apele de suprafaţă; conform cerinţelor
piscicole el este însă nefavorabil biodiversităţii acvatice şi creşte de la izvor
spre revărsare în r. Prut. Apa lacurilor din
pădurea Rosoşeni şi Drepcăuţi are duritate moderată (4,4 şi 7,6 mg.echv/dm3),
iar lacul din parcul Edineţ are apă dură
(9,7 mg.echv/dm3), cu o mineralizare
moderată (315; 531 şi 720 mg/dm3, respectiv) de tipul Mg-Ca - HCO3 ; Mg-Ca
- HCO3-SO4 şi Mg-Ca - HCO3-Cl- SO4.
STUDIUL ALGOFLOREI
RÂURILOR MICI DIN BAZINUL
MIJLOCIU AL PRUTULUI
Vegetaţia algală a rîurilor mici din
zona Prutului de Mijloc a fost studiată în anii 1960-1963 şi în anul 2004. În

anii 1960-2004, în algocenozele bentice
şi planctonice ale rîurilor Larga, Vilia,
Lopatnic, Draghişte, Racovăţ, Ciuhur au
fost detectate în total 517 specii şi forme
de alge cu predominarea algelor verzi
(52,04%), diatomeelor (26,4%), cianofitelor (8,1%) şi euglenofitelor (6,2%)
(tabelul 1). În probele colectate în anul
2004, totalmente (cu excepţia r. Camenca) au fost detectate 196 specii de alge,
dintre care diatomee - 52,8%, alge verzi
- 26,3%, cianofite - 10,7%, euglenofite
- 7,6%. Modificările principale care au
avut loc pe parcursul a 42 de ani sunt
următoarele: s-a redus esenţial numărul
total de specii, lipsesc algele stenobionte,
caracteristice apelor reci şi curate. Astfel,
din algocenozele râurilor din Bacillariophyta au dispărut multe specii de Eunotia, Cymbella, Gyrosigma, Fragilaria
etc., care alcătuiau aspectul asociaţiilor
bentice şi planctonice. Au dispărut cca
1/3 din algele verzi. Din 37 de Zygnematoficee în prezent se întâlnesc numai cca
22%, din Cianofite 50%, iar Charofitele
au dispărut în întregime. S-a redus esenţial şi diversitatea algelor verzi, din 269
de specii întâlnite în anii 1960-1963, în
anul 2004 au fost depistate mai puţin de
20%, a diminuat numărul de specii de
Chlorococoficee (15% din cele întîlnite în
anii 1960-1963), Volvocoficee (38,5%).
Algoflora acestui râu s-a redus esenţial (până la 2% din algoflora anilor
1960-1962), totuşi cenozele algale se
dezvoltă relativ intensiv. În amontele
râului (s. Larga) au fost întâlnite algocenoze de Cladophoretum şi Spirogyretum, bogate în alge verzi şi diatomee, în
aval se constată o creştere a diversităţii

Cianofitelor şi Euglenofitelor, ceea ce
se datorează poluării apei cu reziduuri
comunale şi animaliere. Indicii de saprobitate Marvan-Zelinca, în perioada
studiată, în lunile de vară şi toamnă, au
crescut de la 1,7 până la 2,4, ceea ce
provoacă o creştere a consumului chimic de oxigen (CCO) mai mare de 1318 mg/dm3 O2 , în aval, lângă s. Şirăuţi.
Pe cursul râului, de la s. Larga şi
vărsarea afluentului Calanjir, oxidabilitatea (mg/dm3 de O2) scade până la valoarea caracteristică pentru apele naturale utilizate în scopuri potabile. Însă,
în aval de com. Coteala, acest indice
iarăşi creşte, până la 2,1-2,2 mg/dm3 de
O2 şi se păstrează la acelaşi nivel, până
la confluenţa cu râul Prut.
Indicii de saprobitate în r. Ciuhur
depăşesc cifra 2,0, ceea ce denotă un
conţinut înalt de substanţă organică în
apă, CCO este mai înalt de 10, CBO
mai mare de 7 mg/dm3 O2.
Un interes algofloristic şi algocenotic
reprezintă bazinele râurilor Racovăţ cu
Draghişte, Calanjir şi Bogda, pe ariile
cărora este raţional de organizat o arie
protejată.
STAREA ECOSISTEMELOR
SILVICE ŞI PETROFITE
Studiul ecosistemelor reprezentative a
cuprins următoarele sectoare de pădure –
Pererâta, Teţcani, Zăbriceni, Chetroşica
Veche, La Castel, Rosoşeni şi Trebisăuţi.
Ecosistemul silvic Pererâta se află în
curbura meandrului Prutului şi reprezintă o pădure de luncă, cu o diversitate
sporită a plantelor efemeroide, tufarilor
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Tabelul 1

Camenca

2004

1960-63

2004

1960-63

2004

1960-63

2004

1960-63

2004

1960-63

Familii

Genuri

1960-04

2004

Ciuhur

Racovăţ
Bogda

Draghişte

Lopatinca

1960-63

Total

2004

Filum, clase
1960-63

Nr.
crt.

Vilia

Larga

Componenţa sistematică a algoflorei râurilor mici din bazinul Prutului de Mijloc

1

Cyanophyta

9

3

7

6

9

5

9

7

10

7

7

4

22

12

17

42

21

2

Dinophyta

0

0

0

1

2

1

0

0

1

1

3

1

1

1

-

-

-

3

Chrysophyta

3

0

3

0

5

0

2

0

4

0

5

0

6

4

5

7

0

4

Xanthophyta

2

1

1

1

3

1

5

0

5

0

7

1

3

6

7

7

2

5

Rhodophyta

2

0

2

0

1

1

1

1

1

0

1

0

2

3

3

3

2

6

Euglenophyta

6

3

5

6

10

3

5

5

12

5

14

4

16

1

5

32

15

7

Bacillariophyta

64

40

79

56

117

51

89

46

109

58

98

39

144

20

36

152

104

8

Chlorophyta:

8.1

Volvophyceae

3

2

3

2

3

3

4

1

5

1

4

0

13

4

10

13

5

8.2

Chlorococophyceae

57

9

55

8

99

6

85

7

117

6

134

4

105

18

68

192

28

8.3

Ulotrichophyceae

14

6

15

6

13

4

13

5

14

8

15

9

20

11

22

27

11

8.4

Zygnematophyceae

11

3

11

4

18

-

15

2

20

2

19

1

4

7

16

37

8

Charophyta

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

1

2

0

172

67

182

90

280

75

228

74

299

88

308

63

332

88

143

517

196

9

Total

şi arborilor. Specia edificatoare - stejarul obişnuit (Quercus robur). În preajma
râului se întâlnesc plopul şi salcia. Condiţiile pedologice şi umiditatea optimală
a substratului şi aerului favorizează o
dezvoltare bună a diferitelor sinuzii de
plante, cum ar fi plante efemere şi efemeroide (cu prezenţa ghiocelului-bogat
– Galanthus nivalis şi Lilium martagon)
şi coada-calului de iarnă (Equisetum
hyemale) – într-o stare destul de bună,
cu o abundenţă înaltă. Este supus impactului din partea factorului antropic
prin: a) păşunatul intens al animalelor;
b) prelucrările chimice ale sectorului de
livadă din vecinătatea nemijlocită a pădurii; c) zgomotul provocat de tehnica
agricolă şi de transport în sectoarele arabile limitrofe şi d) vânatul ilicit (laţuri
de prins iepuri în care nimeresc şi alte
animale, de exemplu pisica sălbatică).
Ecosistemul silvic Teţcani – pădure
de luncă, dominată de stejarul obişnuit
(Quercus robur), subdominant - frasinul înalt (Fraxinus excelsior), cu o stare
bună a arborilor şi satisfăcătoare a tufarilor şi ierburilor. Persistă impactul antropic – gunoişti pe pante şi pe malul râului
Vilia şi agrocenoze prelucrate chimic
6
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excesiv contra bolilor şi dăunătorilor.
În fisurile rocilor se întâlneşte feriga – Aspelinum ruta-muraria, iar desişurile de pe malul stâng al râului Vilia
sunt populate de Robinia pseudacacia
– abundente de melcul viţei de vie (Helix pomatis). Sunt necesare măsuri stricte
privind lichidarea gunoiştilor şi excluderea terenurilor cultivate din rezervaţie.
Rezervaţia peisagistică Zăbriceni
ocupă o suprafaţă de circa 600 ha la
NV de s. Oneşti, Ocolul silvic Edineţ.
Diversitatea specifică este tradiţională
pădurilor de stejar obişnuit (dominant)
cu carpen, jugastru, tei etc. Comparativ
cu alte fitocenoze, este mai săracă în
lichenofloră şi briofloră. Starea ecosistemului este satisfăcătoare.
Pădurea din preajma localităţii Chetroşica Nouă (lângă Cupcini), amplasată pe cernoziomuri podzolite şi soluri
cenuşii închise de pădure, este într-o
stare bună. Dominant este Quercus
robur (diametrul 30-100 cm) neafectat şi Fraxinus excelsior, subdominant
- Acer negundo . Umiditatea sporită
favorizează dezvoltarea urzicii şi altor
specii mezofite. Această pădure e valoroasă prin abundenţa înaltă a liche-

noflorei, cu genuri sensibile la poluare
– Ramalina, Lecanora, Parmelia, fapt
ce denotă puritatea aerului. Prezenţa animalelor rare, îndeosebi bogăţia
de indivizi ai stârcului mare cenuşiu,
impune un statut mai înalt al acestui
ecosistem, probabil merită categoria de
rezervaţie naturală.
Rezervaţia peisagistică “La Castel”
– cu un peisaj natural fermecător, prin
abundenţa toltrelor abrupte, defileurilor, formelor carstice şi totodată suprafeţe acoperite cu vegetaţie silvică.
Malurile r. Racovăţ sunt acoperite de
crânguri de Quercus robur, cireş, păr,
verigar, porumbar, corn, păducel etc.
Ierburile sunt mai sărace şi ţin de categoria xeromezofitelor şi xerofitelor:
cimbrişorul, crânceşul, mierea-ursului,
osul-iepurelui, spinarea-lupului, cladoria, asparagusul. Râul Racovăţ are o
curgere lentă, meandrează abundent şi
este bogat în alge şi broscăriţe, iar pe
maluri – coada - calului, ghizdeii etc.
Impactul antropic este foarte evident:
exploatarea pietrei pentru var (gropi de
ars var cu cauciucuri – pe malul stâng
al râului), cariere de piatră şi prundiş,
gunoişti, stâne de oi, caroserii de limu-

zine aruncate pe malul râului etc.
Este necesară excluderea exploatării
minereurilor şi lichidarea gunoiştilor
din teritoriile adiacente.
Rezervaţia naturală Rosoşeni – ecosistem silvic din Nordul Moldovei, mai
la Vest de Briceni. Dominat de Quercus
robur cu arbori de dimensiuni impunătoare - până la 80-90 cm în diametru,
dar parţial afectaţi de făinare (Mycrosphaera) şi unii dăunători filofagi. În stratul ierbos predomină urzica, atingând
până la 0,5-0,7 m înălţime. Printre lichenii specifici se menţionează Ramalina pollinaria şi Opegrapha atra. Impactul antropic vine din partea traseului auto Briceni – Cotiujeni, colectarea
plantelor medicinale, pomuşoarelor,
ciupercilor şi altor resurse vegetale.
Ecosistemul silvic, aflat la V-NV de
localitatea Trebisăuţi, este într-o stare
destul de bună, cu arborele dominant
Quercus robur, iar subdominant fiind
Cerasus avium. Arborii sunt valoroşi,
de dimensiuni mari (uneori 80-100 cm
în diametru), slab atacaţi de boli şi dăunători. Speciile rare sunt reprezentate
prin Pulmonaria, Anemone, Dryopteris
etc. Briofitele sunt destul de frecvente şi
bine dezvoltate, iar lichenofitele predomină prin genul Hypogimnia, Parmelia.
În lunca pârâului (afluent al Draghiştei)
creşte un sector de mestecăniş (Betula
pendula). Pe coaja arborilor de mesteacăn se dezvoltă destul de bine lichenii
Hypogimnia , Parmelia , Evernia – caz
rar întâlnit în natură. Pădurea (parcelele
90, 91) este arie protejată în calitate de
Rezervaţie de resurse de soluri, dar merită a fi protejată toată pădurea cu atribuirea categoriei Rezervaţie naturală.
Dintre monumentele naturale geologice şi paleontologice din aria de
cercetare au fost evaluate următoarele
obiecte: cariera de ghips Criva, defileurile Feteşti, Burlăneşti, Trinca, grotele
Brânzeni şi râpa Volodeni. Vegetaţia
acestor obiecte este mai săracă, comparativ cu ecosistemele silvice, sporadic
întâlnind arbori – stejar, cireş, frasin,
salcâm; mai multe ierburi xerofite – lumânărica, păiuşul, scaiul dracului; în
locurile umede şi luncile râurilor predomină mezo – şi higrofitele – buzdugan, papură, podbal, varga-ciobanului,
talpa-gâştei etc. Nu lipsesc nici lichenii şi muşchii, îndeosebi cei tericoli şi
saxicoli – Grimnia, Tortula, Candelariella. Speciile rare şi ocrotite sunt

mai puţine, dar merită o atenţie bogăţia
coloniei de popândău roşcat de la Volodeni; plantele ierboase de coada-calului şi crinul-de-baltă din lunca r. Bogda
(Volodeni) ş.a.
Obiectele studiate sunt afectate de
factorul antropic prin extragerea pietrei,
colectarea ilicită a pietrei pentru feţuit
casele, gunoişti etc. Monumentele de
arhitectură peisagistică (parcurile) din
zona de cercetare au fost următoarele:
Parcurile Hincăuţi, Pavlovca şi Aleea
de tei dintre satele Pavlovca şi Larga.
Parcul Hincăuţi, amplasat lângă satul
Poiana, este destul de bogat în specii
valoroase de arbori şi tufari, cum ar
fi stejarii viguroşi (Quercus robur)
de până la 1,2 m în diametru, frasinul
(Fraxinus excelsior), pinul (Pinus silvestris), jugastrul (Acer campestre),
cireşul (Cerasus avium), mesteacănul
(Betula pendula) – cu vârsta de peste
100 de ani. Nu lipsesc şi alte specii
– 6 molizi (Picea abies) cu vârsta de
peste 100 de ani, Robinia pseudoacacia, Pinus strobus, Acer platanoides,
Populus pyramidalis, Populus tremula,
Aesculus hypocastanum, Acer pseudoplatanus, Salix sp. Întâlnim şi tufarul
Coryllus avellana; liana Partenocisus
quiu-quipetale, ierburi de Utrica alba.
Sunt necesare investiţii pentru amenajarea teritoriului edificiilor, gardului,
fântânii, iazurilor, drumului etc.
Parcul Pavlovca de lângă s. Larga
(Briceni) se află în gestiunea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
Este bogat în specii valoroase de conifere şi de foioase, tufari, liane etc.
Teritoriul parcului este mare şi frumos,
dar în mare parte este ca o pădure plină
de ierburi şi tufari întâmplători. Sunt
necesare investiţii suplimentare pentru
menţinerea ariei protejate.
Aleea de tei dintre satele Pavlovca şi Larga este constituită din Tilia
cordata, arbori în stare satisfăcătoare.
Majoritatea au coronamentul puternic
ramificat, datorită distanţei mari (comparativ cu pădurea) dintre arbori. Sunt
parţial afectaţi de gazele de eşapament
ale transportului auto.
STAREA RESURSELOR
PEDOLOGICE
În cadrul acestui studiu au fost cercetate două rezervaţii de resurse de sol.
1. Rezervaţia de resurse din s. Tre-

bisăuţi, Briceni.
Învelişul de sol al Rezervaţiei de resurse cercetată s-a format sub tipul de
pădure – stejăret de coastă şi platouri
din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie cu vârsta de exploatare de
90-120 ani şi tipul de staţiune – deluros de cvercete cu stejar pe versanţi şi
platouri cu soluri cenuşii şi cernoziom
argiloiluvial edafic mijlocii.
Analiza detaliată a compoziţiei granulometrice a stabilit că solul studiat atât
sub pădurea de stejar, cât şi de pe câmpul arabil adiacent (2 ha), este luto-argilos. Conţinutul fracţiunii de argilă fizică
(<0,01mm) variază pe profil în limitele
54,80-59,82%, în cenoza silvică, şi în
limitele 52,48-58,23 % - pentru câmpul
arabil; conţinutul celei mai active fracţii
granulometrice (argila fină) variază în
profilul de sub pădure în limitele 27,8028,22 %, pentru orizonturile superioare,
şi în limitele 32,50-35,26%, în orizonturile iluviale. Repartizarea conţinutului
fracţiunilor granulometrice atestă procesul de eluviere-iluviere mai pronunţat
sub pădurea de stejar, solul fiind griziom
tipic, comparativ cu câmpul arabil, ocupat de griziomul humic.
Conţinutul fracţiei de argilă fină
(<0,001mm) este la fel omogen pentru
partea superioară a profilului (29,9331,56%) şi indică o iluviere mai pronunţată la adâncimea de 60-80 cm
(35,93%).
Caracteristica fizico-chimică arată că
griziomul tipic de sub pădurea de stejar
şi griziomul humic al câmpului arabil
se deosebesc slab după conţinutul de
humus, dar semnificativ după pHH2O,
pHKCl şi capacitatea de adsorbţie, fapt
ce atestă o redirecţionare a procesului
de solificare spre cel de tip cernoziom.
În solul cenozei silvice conţinutul de
humus scade lent în stratul 0-80 cm, de
la 3,56% până la 1,24%, iar pe câmpul
arabil - de la 3,60% până la 1,64%.
Conform clasificării solurilor după
conţinutul de humus, [1] aceste soluri
au un conţinut de humus relativ optim.
Reacţia pHH2O variază în griziomul
tipic sub pădurea de stejar în limitele
5,0-6,0 şi este moderat acidă pentru
straturile superioare şi slab acidă pentru cele subiacente [5]. Conform claselor de valori ale reacţiei solului după
pHKCl [5], acest parametru este moderat
acid (4,2-5,1) sub pădurea de stejar, iar
sub câmpul arabil, în griziomul humic,
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slab acid pentru stratul 0-40 cm şi neutru pentru restul profilului.
Suma cationilor schimbabili de Ca2+
şi Mg2+ se deosebeşte semnificativ în
solurile cercetate, unde sub pădurea
de stejar acest indice constituie 23,4
– 26,3 mg.ech/100g sol, prin predominarea cationului de Ca2+ (16,8-19,1
mg.ech/100g sol). În griziomul humic
∑Ca2+ + Mg2+, mg.ech/100g sol variază în limitele 30,3-32,3 mg.ech/100g
sol, a cationilor de Ca2+ 20,0-24,9
mg.ech/100g sol. Pentru ambele cenoze se atestă o scădere pe profil a sumei
cationilor adsorbiţi.
Analiza conţinutului total al unor
metale grele în obiectele cercetate
– As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg atestă, cu
excepţia As, că solurile investigate nu
sunt poluate cu metale grele (tabelul
2). Se consideră că cele mai puternice surse de poluare cu As a solurilor
sunt pesticidele, iar datorită volatilităţii înalte acest metal nimereşte uşor
şi în atmosferă. S-a constatat că în cenoza silvică conţinutul de As variază
în limitele 8,54-11,0 mg/kg de sol,
iar în agrocenoză în limitele 9,4-11,0
mg/kg, depăşind concentraţia maximă admisă (CMA), care constituie
2,0 mg/kg. Posibil că poluarea este
consecinţa aplicării anterioare a pesticidelor. Se atestă, de asemenea, şi
poluare cu Pb. Conţinutul de Pb este
mediu, variază în limitele 31,8-35,3
mg/kg în cenoza silvică, care acumulează prin litiera sa o mai mare cantitate de Pb, iar în agrocenoză conţinutul este puţin mai scăzut, 30,2-30,9
mg/kg. Concentraţia orientativă a Pb
constituie 30,0 mg/kg de sol, ceea
ce denotă un grad scăzut de poluare.
Conţinutul celorlalte metale nu depăşeşte CMA.
2. Rezervaţia de resurse Edineţ,
Brătuşeni. Sectorul cercetat aparţine
Ocolului silvic Edineţ, Brătuşeni şi se
referă, de asemenea, la Provincia Silvostepei de Nord a Moldovei, dar se
află în regiunea podişurilor şi câmpiilor
cu fâneaţă din stepa Bălţi, se încadrează în Raionul Agropedologic 2 al cernoziomurilor levigate şi tipice, pe alocuri cu cernoziomuri podzolice şi soluri
cenuşii închise ale Silvostepei prutene.
După compoziţia granulometrică,
solul sub rezervaţia de resurse Brătuşeni – cenoza silvică, este argilo-lutos, omogen pentru grosimea 0-60 cm,
8
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Tabelul 2
Conţinutul total al metalelor grele (mg/kg de sol s.u.) în cenoza silvică şi
agrocenoza din rezervaţia de resurse de sol din s. Trebisăuţi, raionul Briceni
Adâncimea,
cm

As

Pb

Cd

Cr

Cu

Ni

Hg

Cenoză silvică
0-20

8,54

35,3

0,17

33,4

17,1

30,2

0,09

20-40

10,6

32,4

0,11

37,8

16,5

32,5

0,06

40-60

11,0

31,8

0,11

41,1

18,1

35,8

0,06

60-80

10,9

32,1

0,11

41,4

16,5

36,8

0,06

Agrocenoză (câmp arabil)
0-20

10,1

30,6

0,13

37,9

18,5

33,0

0,07

20-40

9,4

30,3

0,13

38,7

15,3

33,0

0,06

40-60

11,0

30,9

0,13

39,6

14,8

33,8

0,07

60-80

10,7

30,2

0,13

39,6

13,6

35,0

0,07

conţinutul de argilă fizică (<0,01mm)
variind în limitele 66,43-68,25%. Aici
fracţiunea de argilă fină (<0,001 mm)
constituie 36,79% în stratul de 0-20
cm şi o majorare evidentă pe profil,
până la 44,21% la adâncimea de 40-60
cm. Solul este slitizat, conţinutul de
argilă fizică şi argilă fină depăşeşte 60
şi 40%, respectiv.
Solul câmpului arabil (2 ha adiacente, însămânţate cu porumb) – griziom humic după textură neomogen,
este luto-argilos în stratul de 0-40 cm,
conţinutul de argilă fizică (<0,01 mm)
constituind 57,05-58,64%, iar mai jos
pe profil depăşeşte 60% şi este argilolutos. Conţinutul de argilă fină (<0,001
mm) variază de la 28,92% în stratul 020 cm până la 44,49% la adâncimea de
40-60 cm. Solul de sub pădure şi cel al
câmpului arabil se deosebeşte nesemnificativ după conţinutul de humus şi repartizarea lui pe profil – conţinutul humusului este relativ optim 3,31-3,52%.
În cenoza silvică solul este moderat
acid atât după pHH2O, cât şi după pHKCl,
cu excepţia adâncimii de 20-40 cm care
are reacţia puternic acidă (pHKCl). Solul
câmpului arabil, ocupat cu griziomul
humic, este slab acid atât după pHH2O
(6,2-6,5), cât şi după pHKCl [3, 4].
În pofida diferenţelor texturale ale
solurilor investigate, suma cationilor
schimbabili ∑Ca2+ + Mg2+, mg.ech/
100g sol este omogenă pe ambele sectoare: 28,1-27,7mg.ech/100g sol de pădure, evaluată ca mare [5] şi 27,1-27,5
mg.ech/100g sol al sectorului arabil.

STAREA RADIOLOGICĂ
Nivelul fondului gamma în zona studiată, precum şi în întreaga republică,
este determinat în principal de conţinutul în sol al radionuclizilor naturali
potasiu - 40, radiu - 226 şi toriu - 232.
Însă, un aport semnificativ îl au şi radionuclizii cesiu - 137 şi stronţiu - 90,
depuşi drept rezultat al precipitaţiilor
radioactive după avaria de la CAE
Cernobâl din anul 1986.
A fost relevat că nivelul fondului radiaţional gamma extern variază de la 12
până la 20 μR/oră, valori mai mari detectându-se la suprafaţa solului. Valori
maximale (17-20 μR/oră) au fost remarcate în localităţile Briceni, Trebisăuţi,
Larga, Drepcăuţi şi Chiurt, iar minimale
(12-14 μR/oră) la Criva, Rosoşeni, Hădărcăuţi, Teţcani, Lopatnic şi Brânzeni.
Este cunoscut faptul că radionuclizii
pătrunşi în cuvertura de sol din aer, iniţial se concentrează în stratul superior
al solului 0 – 3 cm, apoi încep a migra
în adâncime [2]. Migrarea pe verticală a radionuclizilor în sol depinde de
un şir de factori, unul dintre care este
subtipul de sol. În cadrul zonei studiate
prin analiza radiospectrometrică a fost
stabilit că în biocenozele naturale (pădure de stejar - parcela 104, Ocolul silvic Brătuşeni, raionul Edineţ, şi parcela
91-92, Ocolul silvic Briceni, Trebisăuţi), concentraţia Cs - 137 în stratul de
sol din pădure 0 – 3 cm constituie 44
- 48 Bq/kg, comparativ cu 4,6 - 6,8 Bq/
kg, în orizontul superior al terenului

arabil (figurile 1-2). În profilul solului
arabil cenuşiu de pădure s-a observat o
creştere a concentraţiei Cs - 137 până
la adâncimea de 53 cm (10,0 Bq/kg),
fapt ce denotă migrarea Cs - 137 în jos
pe profilul solului.
De menţionat că toate profilurile de
sol studiate au fost amplasate pe teren
plat, spălări de relief n-au fost remarcate. Concentrarea Cs - 137 în stratul 0
– 3 cm (pînă la 44-48 Bq/kg) este determinată de procesele migraţionale foarte
lente în condiţii de pădure. În afară de
aceasta, asupra migrării radionuclizilor
influenţează şi conţinutul de humus,
pH, componenţa mecanică şi alţi factori,
care în condiţii de terenuri împădurite
necesită un studiu suplimentar, deoarece în literatura accesibilă de specialitate informaţii la această temă lipsesc.

Figura 1. Conţinutul radionuclizilor Cs - 137 şi Sr - 90 în solurile zonei de
nord-vest a Republicii Moldova, or. Brătuşeni, r-nul Ocniţa, pădure - sol
cenuşiu de pădure

Concluzii
1. Starea ecosistemelor studiate depinde de activităţile economice, condiţiile
climatice, gradul de toleranţă şi capacitatea de autoepurare a componenţilor
de bază (aer, apă, sol, biotă). Astfel: a)
persistă poluarea aeriană asupra biotei
din ecosistemele silvice Teţcani şi Trinca, urmate de Criva şi Chetroşica Nouă;
b) calitatea apei râurilor studiate s-a
modificat puternic spre înrăutăţire, fapt
confirmat prin micşorarea numărului de
specii de alge, de la 269 de specii în anii
1960-1963, până la 196 de specii în anul
2004, totodată intensificându-se procesele de eutroficare şi limnificare a bazinelor; c) calitatea aerului din zona studiată rămâne a fi determinată prioritar de
poluarea sporită de la sursele de transport şi de industria locală sau activităţi
ilegale ale populaţiei (arderea cauciucurilor în gropi de ars var), dar nu se exclud nici efectele poluării transfrontiere.
2. Apa râurilor Ciuhur, Larga, Draghişte, Sărata, Zelionaia, Lopatinca,
Racovăţ şi Vilia are mineralizarea, duritatea şi conţinutul de cupru mai mare
decât în r. Prut de 1,6-3,3 ori. Cantitatea
substanţelor organice ce degradează biochimic greu (57-89%) prevalează asupra celei ce degradează uşor (11-43%),
ceea ce condiţionează o capacitate mică
a apei de autoepurare. Sporirea capacităţii de autodegradare a poluanţilor s-ar
realiza prin extinderea suprafeţei ariilor
hidrologice protejate. În acest scop, propunem porţiunea r. Draghişte – s. Tre-

Figura 2. Conţinutul radionuclizilor Cs - 137 şi Sr - 90 în solurile zonei de
nord-vest a Republicii Moldova or. Brătuşeni, r-nul Ocniţa, câmp agricol - sol
cenuşiu de pădure
bisăuţi şi lacul din pădurea Rosoşeni. în orizontul superior al terenului arabil.
3. Cercetările efectuate confirmă În solurile arabile s-a remarcat o migrafaptul că învelişul de sol al Rezerva- re pe profilul solului a Cs-137 până la
ţiei de resurse Briceni, Trebisăuţi este adâncimea de 53 cm.
un complex de soluri cenuşii de pădure
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Actual state of development of the Prut
River basin management plan in Moldova
dr. Dumitru Drumea, Institute of Ecology and Geography
dr. Tatiana Belous, Institute of Ecology and Geography
dr. Ruslan Melian, Acvaproject Institute
Introduction
Total area of the Prut river basin in
Moldova is around 8300 km2, and the
Prut River forms the border with Romania. Total length of the river in Moldova is 710 km. In the middle of 70th
the river was embanked, and CostestiStinca water reservoir was established.
Total volume of accumulated water in
this reservoir is about 1 km2 what makes
up 40% of the river flow. There are two
important water related protected areas
– “Padurea Domneasca” in the upper
stretch of the Moldavian part of the
Prut River (and middle stretch of the
Prut river) with the area of 6690 ha and
“Prutul de Jos” in the lower part of the
basin with total area of 1691 ha. In the
year of 2000 lower part of the Prut river in Moldova (down the town of Cantemir) was proposed as a “gift to the
earth” in the frame of the establishment
of the Lower Danube Green Corridor.
In 2000 the area encompassing 19,150
ha where the biggest in Moldova natural lakes Beleu and Manta are situated
was designated as a Ramsar Site.
1. Actions taken toward development of the Prut River basin management plan.
Moldova has submitted data for the
part A of the roof report for the Danube River basin. In 2003 there was organized a workshop, where Romanian
and Moldavian experts had exchanged
with experience in the field of development of the integrated River basin
management plan and presented reports on:
- general issues regarding implementation of the WFD in Romania and
Moldova;
- public participation;
- actual state of monitoring network in
the DRB and data presentation format;
10
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- wetland restoration issues;
- ICPDR activities towards promotion further cooperation of Romanian
and Moldavian experts.
In February 2004 a group of Romanian experts from “Apele Romane” visited the Ministry of Ecology and Natural Resources of Moldova, state concern “Apele Moldovei” and Acvaproject Institute where a few technical
meetings were organized. It allowed
(i) to discuss and agreed the Prut River
main stream water bodies delimitation
(at the stretch between Romania and
Moldova, Ukrainian part had not been
included), (ii) to clarify and agree on
common approach for proposed water
body designation (as quazi-natural,
heavily modified and natural), (iii) to
provide common data regarding characterization (description) of proposed
water bodies (completed ICPDR worksheets), (iv) to discuss issues regarding
Costesti-Stanca reservoir to be included in the Roof Report, (v) to introduce
Romanian example of typology that
can be applied in Moldova, (vi) to discuss in general terms the further steps
to be made in Moldova for application
of similar modality for the Prut river
tributaries, as well as for Ialpug and
Cahul Rivers.
The Romanian expert works also
with Hydrometeo Services to identify in more deep content the typology
of the Prut River. It is also important
that Geological Agency (AgeoM) had
collaborated with Romanian groundwater specialists for differentiation of
groundwater aquifers and select transboundary groundwater bodies.
In general the national working group
expressed a good satisfaction in cooperation with the Romanian experts and
agree on future actions toward achieving the harmonized approach for the

Prut River.
In august 2004 the them of Moldavian experts from Acvaproject Institute, Ministry of Ecology and Natural
Resources, and National Institute of
Ecology visited main office of “Apele
Romane” in Bucharest, where main approaches used in Romania for implementation of the WFD were presented
by Romanian counterpart (common
methodology for data evaluation and
presentation, identification of reference
conditions, public participation, functions of the basin councils, etc.) and
discussed during the meeting. It was
agreed that Romanian water authorities
will support development of relevant
activities in Moldova and involvement
of Ukrainian experts in the development of the integrated Prut River basin
management plan.
Further discussions took place in
Yassi in the office of the “Apele Prut”.
Romanian colleges presented main
achievements in the development of the
Prut River management plan, methodology of presentation of data, computer
simulation of the Prut basin (Romanian
part) and presented to Moldavian experts relevant data and methodology
for their presentation in agreed format.
These activities allowed Moldavian
relevant authorities improve cooperation with Romanian counterparts, and
in 2005 on the basis of between Romanian, Moldovan and Ukrainian ministers
of environment a “Prut Initiative” had
launched. First draft of the project was
presented by Moldavian representative
at the River River Basin Management
ICPDR Expert Group and then at the
ordinary meeting of ICPDR in December 2005. This initiative was strongly
supported by the Heads of Delegations
to the ICPDR and actually PDF A phase
of the project proposal is submitted to

the UNDP/GEF office in Bratislava.
During last years moldavian institutions involved in the Danube related
activities permanently present relevant
data, which could be used for development of the integrated Prut River
basin management plan. In addition,
Moldova participates in a number of
local initiatives what allowed organizing in 2005 with the support of REC
Moldova and national Commission of
the Republic of Moldova for UNESCO
three meetings in Balti, Chisinau and
Cahul with involving of around 200 local authorities, for presentation to them
main issues regarding implementation
of the EU WFD in Moldova. During
these meetings main components of
the WFD, integrated river basin management and objectives of new Water
Strategy in Moldova were presented.
The following issued were also discussed by local relevant authorities
• Public participation and involvement;
• Cooperation of local authorities
with the Prut River Bain Management;
• Applied research program needed
for implementation of the WFD and
development of the Integrated river basin management plan;
• Institutional arrangements needed
for implementation of the EU WFD in
Moldova.
Recently Ministry of Ecology and
Natural Resources has performed a
comparative analysis of Moldavian water legislation in force with the provisions of the WFD, and presented them
during meeting in the frame of implementation of Moldova/ EU Action Plan
signed in April 2005. This document
presents a basic act dealing with cooperation of Moldova with EU.
In addition, Moldova actively participates in the EU Neighborhood Program and cooperates with Romania in
implementation of this plan. Environmental issues were recognized as of a
high priority in this process.
The WFD approaches and relevant
technical issues will be specifically in
focus of future National Water Resource
Management Strategy that is presently
under development by Apele Moldovei
(responsible agency - Acvaproject institute). The strategy will reflect provisions of National Water Policy Concept
(2003) and will promote the principals of

the integrated river basin management.
The first practical test of WFD requirements for River Basin District delimitation, Water Bodies delimitation
(tributary), Water Bodies Designation
and Characterization, data collection
on typology, mapping of rivers stretches had been done as a starting point.
2. Current status of implementation of the WFD in Moldova: needs
of data, methodologies and actual
gaps
One of the main gaps in Moldova is
GIS development and use GIS-format
for presentation of different data, maps,
etc. In this context, Moldavian expert
in the GIS Expert Group has presented
a report, which could serve as a base
for estimation of concrete needs of
Moldova in this context.
Another point is insufficient data in
the estimation of water flows, especially on the small rivers. Relevant proposals were made for the TACIS project on
water governance. Moldova has proposed development of the unified reporting format on water management,
obtaining of data on water quality and
quantity on the entrance and leaving of
the country. Identification of surface
water quality categories for the Prut
river basin fits to the 2 categories – river
and artificial water body. Total number
of artificial water bodies in the Moldavian part of the Prut River basin - with
the volume over 1 mln. m3 each is 23.
River flow of small rivers is strongly
modified together with deteriorated of the
qualitative and quantitative parameters.
It is also important to complete the
data collection for characterization of
rivers, and it is only the first step that
has been done by Acvaproject Institute
(testing of some initial WFD requirements). It is important to work further
in deep for pressure and impact analysis and HMWB designation test.
The gap can be also associated with
economic analysis of water management issues which poorly develoed..
Good definition of reference conditions (for internal rivers and lakes) is a
week point, as well. It is also related to
designing of monitoring networks according to the water bodies approach
(currently there are no modification of
traditional monitoring approaches from
“to monitor rivers at different points”
towards more integrated information

for water bodies, combined water quantity and quality monitoring, assessment
of tributaries impact, biological water
quality status and reference conditions,
assessment of good ecological status
and maximum ecological potential)
Legal incorporation of WFD provisions and IWRM concept into national
legislation are very important and urgent steps for “legalization” of WFD
in Moldova. It will allow to attract the
national budget and other funds for expertise and technical assistance which
is urgently required for WFD implementation and fruitful transboundary
cooperation.
3. Types of waters and reference
conditions.
Prut River basin in Moldova is located within 2 eco-regions: 16 Eastern
plains, and 12 Pontic Province.
Types of the water in various stretches of the Prut River still needs to be
identified. Next step should be development of typology of the small rivers.
Reference conditions should be also
defined for the Prut River, small rivers,
small river streams and natural/artificial
lakes (for this categories the data from
natural protected areas can be used,
and water ecosystems in the protected
areas “Padurea Doneasca” and “Prutul
de Jos” would serve as a reference conditions for the lakes in the Prut river
basin). The common reference conditions for the main Prut River stream
should be developed further by Moldovan, Romanian and Ukrainian experts.
In Moldova hydrobiological data on
the Prut River are systematically produced since 2000. At the same time,
small rivers are poorly monitored on
physical-chemical and biological parameters. The identification of heavily modified water bodies practically
has not been performed and is urgently
needed for development of the integrated Prut River basin management plan.
4. Identification of significant pressures
Quantitative estimations of pollution loads in the Prut River basin were
made in the framework of the Danube
Pollution Reduction Program (1999),
harmonized inventory of nitrogen and
phosphorus emissions (2002), etc.
Expert Group on “Pressures and Measures” includes in its report data on
emissions from the Moldovan part of
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the Prut River basin. These data could
be used for development of integrated
river basin management plan together
with the data submitted by Moldova to
the “Monitoring and Assessment” Expert Group under ICPDR. Actually, it is
important to develop methodology on
how to incorporate these data into unified format for their further use in development of basin management plan,
and this activity should be harmonized
among all Prut River basin countries.
Prut river is not navigable and alterations associated with this type of activity are not priority issue. Fish farming
and small fleet exists in the CostestiStinca water reservoir but is very insignificant and in general, does not
affect hydromorphological features.
This water body was established for
various purposes, and one of most important purposes was flood protection.
Fluctuations of water level linked with
discharges from the reservoir cause
alterations at the distance of around
80 km. Lower part of the Prut River
floodplain and wetlands were largely
desiccated and actual input of these
activities practically has never been estimated in relation to the state of water
ecosystems.
Acvaproject Institute have started
(for testing purposes) the process for
identification of significant pressures,
mainly associated with hydrological
alteration for selected water streams.
5. Heavily modified water bodies.
There are data on water quality in
Moldova that could be used for identification of the heavily modified water
bodies. At the same time, quantitative
parameters should be updated together
with the data on hydromorfological
alterations, including data on sedimentation of water reservoirs, sediment
transport, etc. It is important to assemble and assess national data on hydromorphological alteration (dams, weirs,
dikes, water levels and fluctuation and
associated human activities - irrigation,
land reclamation, drainage, hydropower, flood protection, etc.).
6. Ground waters
Identification of the ground water
bodies has not been performed in Moldova and presents a great challenge
for Moldavian water authorities. The
preliminary identification for deep
groundwater horizons has been made
12
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during work meeting with Romanian
experts.
7. Economic analysis
Economic studies on water management issues are very poor developed
and need strong assistance, and cooperation in development of the methodology for comprehensive economic
cost-benefit analyses. It will allow to
prepare economic tools for their incorporation into integrated Prut River basin management plan
8. Public participation
Moldova had ratified Aarhus Convnetion. Actual legislation is favorable for
large public involvement in water related issues in Moldova and in decision
making process. There is also a need
for improvement of regional public cooperation in implementation of WFD.
In the beginning of 2006 the initiative
toward the “Clean Prut” was launched
in Moldova in cooperation with Romanian NGO’s.
Moldavian state and public institutions took part in the Odessa Conference on Sustainable Development of the
Danube Delta (February 27-28 2006).
Lower part of the Prut River was included in the Delta-Liman region. Detailed management plan for the “Prutul
de Jos” protected area is going to be
developed shortly. Detailed study of
this area were implemented in 1998 in
the framework of the Tasis project “Selected Actions in Ukraine and Molodva” and in 2004-2005 in the frame of
the project supported by Ramsar Convention Secretariat with main objectives like: investigation of the nutrient
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regime of protected area ecosystems,
impacts and pressures, etc. Nutrient
budgets were studied also in the protected area “Padurea Domneasca”.
Both studies could contribute to identification of reference conditions in the
relevant parts of the Prut River basin.
9. Milestones for development of
integrated Prut River basin management plan
Development of the integrated river
basin management plan is recognized
as a priority for the ICPDR. It would be
an integrated part of the efforts of the
Danube countries to implement main
provision of EU WFD and promote
complying of the integrated river basin
management plan for the whole Danube, and relevant activity in the Prut basin will strongly contribute to this issue.
Among priority activities towards
complying of the management plan are
the following: detailed identification
of needs of Moldova for development
of integrated Prut river basin management plan; further identification of
gaps in data, data processing and methodologies; cooperation with Romanian
expersfor the development of the Prut
river management plan; evaluation and
application of the pre-accession experience of Romania in implementation of
the WFD since Romanian experience
as an accession country in the field of
implementation of the WFD would be
crucial for further success of the integrated river management planning in
the basin and cooperation of EU and
non-EU countries; public involvement
and participation.

WATER QUALITY IN BELEU LAKE
dr. Tatiana Belous, Institute of Ecology and Geography

Conform Standardului de clasificare statistică a apelor, scopul menţinerii vieţii acvatice şi sistemului
de clasificare a calităţii apelor naturale de suprafaţă a CEE, apa lacului Beleu corespunde claselor III,
IV, V, şi III, conform datelor obţinute din probele prelevate în decursul celor 4 deplasări. Concentraţia
de 210 mg/l de suspensii în timpul apelor mari în 2004, formal, ne face să atribuim apa lacului la
clasa a VI de calitate. Ceilalţi poluanţi cercetaţi se încadrau în clasele I şi II de calitate a apei,
potrivit concentraţilor lor.

Introductory
In 1991 the Beleu Lake with adjacent
territory at the distance of 1,5-kilometer
around the lake was designated as a scientific reserve “Lower Prut” with strictly
protective regime. In 2000 this area became
part of the Lower Prut Lakes Ramsar Site.
In the same year the Lower Prut Lakes and
floodplain were included in the list of areas
to be restored in conformity with the Ministerial Declaration on the Lower Danube
Green Corridor established by Romania,
Bulgaria, Ukraine and Moldova. Furthermore, the site also was included in the
Agreement between Romania, Ukraine and
Moldova for the joint management of protected areas in the Lower Danube region.
The surface area of the Beleu Lake
can vary from 350 ha within low-water
season to 2,400 ha within high-water period. Depths in the lake vary from several
tens centimeters in shallow places during low-flow period to 2 m in the deepest places during high-water period.
Lower Prut Lakes Site and especially
Beleu Lake are not only an outstanding environmental area of European significance
but is an inherent part of Moldova’s sustainable economic, social and environmental development.
Methodology
Water quality was studied during highwater and low-flow periods on 3 monthly
basis and assessed against national and European water quality standards. The sampling was undertaken in central and littoral
parts of the lakes in statistically acceptable
manner. Methods used for determination

of parameters were the following: electrometric; titrometric, spectrophotometric,
Kjeldahl, UV-spectrophotometric, photoelectrocolorimetric, flame photometry and
atomic absorption in conformity with relevant GOST’s [4] and ISO’s.
Results
In spring 2004 during high-water period
occurred due to backwater from the Danube
River in water samples there was detected
slightly elevated concentration of hydrogen
ions (pH 8,95). Fluctuating dissolved oxygen values (144% saturation) indicated a
certain degree of enrichment.
Suspended solids in samples taken both
in littoral (100 mg/l)) and central parts of
the lake (70 mg/) showed concentrations
which considerably exceeded value established in ECE Standard Statistical Classification to support aquatic life. Transparency
of the water was 18,5 cm.
Concentrations of nitrites, nitrates, phosphates and total phosphorus did not exceed
maximum allowable concentrations except
ammonium value (0,49 mg/l). BOD and
COD values were satisfactory for waterbodies designated for fishery purposes and
showed absence of obvious contamination
with organic substances.
In water samples taken in littoral and
central parts of the lake there was not found
zinc in dissolved phase. Copper in dissolved
form was detected in concentration 1,8 ug/l
what had a 1,8-fold exceedance over moldovan fishery MAC. Elevated concentration of copper and zinc in particulate forms
were in line with high concentrations of
suspended solids on which they precipitate.
The major ions composition (Mg++, Ca++,

K+, Cl-, SO4--, HCO3-) showed medium mineralization of water however concentration
of calcium and magnesium ions differed
noticeably in littoral and central parts of the
lake.
According to the ECE Standard Statistical Classification of surface freshwater
quality for the maintenance of aquatic life,
during high-water period water in Beleu
Lake corresponded to III class owing to increased concentration of organic substances. Concentrations of other determinands
corresponded to I-II classes of quality.
Concentration of suspended solids exceeded values corresponded to all defined
classes of ambient surface water quality
outlined in the System of Classification for
Ambient Surface Water Quality which requires annual average value equal or below
50 mg/l. However, according to aforesaid
System and taking into consideration detected concentrations of other detrminands
in Beleu Lake, suspended solids values
could correspond to Vth class of water quality typical for “impoverished ecosystems or
water of poor quality which is likely to limit
cyprinid fish populations, maybe absent or
present only sporadically”. Besides, such a
concentration of this pollutant could be also
considered as occasional and short-term excursion not to be taken into account while
assessing the class of water quality and ecological status of Beleu Lake.
In samples taken during summer lowflow period (second sampling event) pH
mean values in central (8,4) and littoral
(8,3) parts of the lake complied with upper
limit of maximum allowable concentration.
Dissolved oxygen values above 100% in
central and littoral parts were satisfactory
to support aquatic life. Mean concentration
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of dry residue amounted 513 mg/l in central
and 578 mg/l in littoral parts of the lake.
Concentration of suspended solids in central part of the lake was 3 times as higher as
compared to high-water period, in littoral
part it was 2,8 times as higher as compared
to high-water period. Probably it occurred
because of presence in water samples big
amount of silt particles and micro-organisms. Water transparency greatly declined
and in central part it amounted 0,5 cm while
in littoral part - 0,9 cm.
Nutrient compounds were not found in
water samples both in central and littoral
parts of the lake while Pmin., Ptot. and BOD
mean values were satisfactory and did not
exceed maximum allowable concentrations
for waterbodies designated for fishery purposes. However COD mean values were 2
times as higher as compared to high-water
period and amounted to 36,2 mg/l and 41,2
mg/l in central and littoral parts, respectively.
Concentrations of heavy metals (Cu dis.,
Cu tot., Zn tot.) in both central and in littoral parts slightly decreased as compared to
high-water period but anyway exceeded
relevant moldovan fishery standard.
Emulsified petroleum hydrocarbons values in samples taken in central part of the
lake (0,06 mg/l) practically complied with
moldovan standard.
According to the System of Classification
for Ambient Surface Water Quality, within
summer low-flow period water in Beleu
Lake corresponded to V class of quality due
to high suspended solids and COD values.
Concentrations of other determinands corresponded to I-II classes of water quality.
In samples taken during autumn lowwater season pH mean values in central (8,15) in littoral (8,3) parts of the
lake complied with moldovan standard.
Dissolved oxygen mean values in
central (9,35 mgO2/l) and littoral (8,53
mgO2/l)) parts complied with moldovan
and EU requirements but oxygen saturation values were quite low (67% and
71% in central and littoral parts, respectively) probably due to low temperature (0,8oC) during the sampling event.
Suspended solids mean value in samples
taken in central part of the lakes was similar
to one detected during high-water period.
In littoral part concentration of suspended
solids increased in comparison with highwater period and amounted 97 mg/l. Water transparency in central part was 1 cm,
in littoral part - 1,8 cm what probably was
linked with increased opalescence.
There were no found nitrites in central
and littoral parts of the lake; concentrations
of other nutrients and BOD values were satisfactory and did not exceed maximum allowable concentrations for the waterbodies
14
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designated for fishery purposes. Concentration of organic substances slightly decreased both in central (COD = 23,9 mg/l)
and littoral (COD =34,5 mg/l) parts of the
lake as compared to summer low-flow period and considerably exceeded moldovan
standard.
Solid residue values (454 mg/l and 568
mg/l in central and littoral parts, respectively) indicated medium mineralization of
water in Beleu Lake. Conductivity value in
central part remained just at the same level
as it was in during summer sampling event
- 542 μS/cm.
Concentrations of trace metals (Cu dis.,
Zn part.) slightly exceeded relevant moldovan standards but in conformity with EU
requirements, corresponded to I class of
water quality.
Emulsified petroleum hydrocarbons
values in central (0,03 mg/l) and southern
(0,04 mg/l) parts of the lake fully complied
with moldovan maximum allowable concentration.
In general, according to the System of
Classification for Ambient Surface Water
Quality, during autumn low-flow period
water quality in Beleu Lake corresponded
to IV class owing to increased concentration of organic substances and suspended
solids [5].
During high-water period in spring
2005 pH mean values in central (7,9) and
littoral (7,4) parts of the lake complied with
moldovan and EU standards. Dissolved
oxygen levels (88% and 85% saturation in
central and littoral parts of the lake, respectively) were satisfactory to support aquatic
life. Concentration of dissolved oxygen
amounted 8,8 mg/l in central part and 8,7
mg/l in littoral part.
In all water samples there were no found
suspended solids. Water transparency values were 19,5 cm in central part and 17,0
cm in littoral part of the lake.
Nutrients and COD values in central and
littoral parts of the lake were satisfactory
and did not exceed maximum allowable
concentrations for waterbodies designated
for fishery. Ammonium was not detected in
water samples taken both in central and littoral parts of the lake.
Concentration of emulsified petroleum
hydrocarbons in central (0,05 mg/l) and in
littoral (0,04 mg/l) parts of the lake complied with moldovan maximum allowable
concentration.
Solid residue values amounted 527 mg/l
in central part of the lakes and 514 mg/l - in
littoral part; conductivity values were 594
μS/cm and 615 μS/cm, respectively.
Concentration of trace metals corresponded to I class of water quality [5].
According to ECE standard statistical

classification of surface freshwater quality
for the maintenance of aquatic life, during
spring high-water period in 2005 water quality in Beleu Lake corresponded to III class of
water quality due to increased COD value.
Concentrations of other determinands corresponded to I-II classes of water quality [5].
Conclusions
- Suspended solids were found as a major pollutant in Beleu Lakes during highwater period in and low-flow seasons in
2004. Sources of suspended solids in the
Site may include soil erosion and raw sewage;
- There exists sporadic contamination
of Beleu Lake with organic substances. Big
COD values may be explained by contaminated surface runoff from landfills and raw
sewage reaching the lakes, and also by presence in water decomposition products owing to active natural and / or man-induced
processes of dying off of aquatic organisms
occurring in waterbodies;
- According to the used systems of ambient water classification, water quality in
Beleu Lake corresponded to III, V, IV and
III classes during first, second, third and
forth sampling events, respectively, owing
to increased concentration of organic substances;
- Concentration of suspended solids
during high-water period in 2004 can be either considered as one corresponding to VI
class of quality or as occasional and shortterm excursion not to be taken into consideration;
- Concentrations of other potential pollutants in Beleu Lake mostly corresponded
to I-II class of water quality.
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Evaluarea poluării obiectelor acvatice

pe
teritoriul Republicii Moldova în anul 2005 şi
tendinţa modificării calităţii apei în perioada
anilor 2001-2005
GÎLCĂ Gavril, COZARI Lidia
Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Hidrosfera reprezintă totalitatea apelor de pe glob şi ocupă 71% din suprafaţa planetei, incluzînd oceanele, mările,
lacurile, rîurile, apele subterane, precipitaţiile, gheţarii etc. Apa este un mare
generator de oxigen atmosferic, prin algele care se dezvoltă în ea, şi este cel mai
mare absorbant şi emiţător de căldură.
Apa este nu numai cea mai răspîndită, dar şi una dintre cele mai utile soluţii de pe Terra, avînd un rol deosebit
de important în procesele de apariţie şi
întreţinere a vieţii. Dezvoltarea intensă
a ramurilor industriei, a agriculturii, a
serviciilor comunale etc. a condus la
creşterea continuă a consumului de apă
şi implicit la degradarea resurselor acvatice. Actualmente nu există nici o ţară
care să nu se confrunte cu probleme legate de deficitul surselor de apă, în special ale celor de apă potabilă. Mai mult
decît atît, circa 20 la sută din populaţia
de pe glob nu are acces la apă potabilă
calitativă, iar în jur de 50% este lipsită
de condiţiile sanitare adecvate. La nivel mondial se înregistrează o cerere
crescută de apă, datorită creşterii populaţiei globului, dezvoltării activităţilor
economice, accelerării procesului de
urbanizare şi creşterii confortului vieţii moderne. La nivel planetar, resursele de apă sunt limitate, de aceea se
impune gospodărirea ei cu multă grijă
şi acordarea unei importanţe deosebite asigurării unei bune calităţi a apei
potabile. Este de datoria noastră să ne
asigurăm ca apa să realizeze funcţiile
sale de întreţinere a vieţii, de căi de navigaţie, de integrare cu alte surse naturale, de materie primă şi de asigurare a
confortului oamenilor.
Pentru a proteja apa şi impactul ei
negativ asupra sănătăţii, nu este sufi-

cientă doar tratarea ei minuţioasă. Calea cea mai eficientă este prevenirea
poluării resurselor acvatice. Calitatea
apelor din fîntîni depinde, în cea mai
mare măsură, de oamenii care se ali-

mentează din ele. Deseori, activitatea
umană este cauza principală a stării insalubre a solurilor şi implicit a apelor
freatice. Principalele surse de poluare a
apelor freatice sînt gunoiştile nesancţi-
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Concentraţia exprimată în CMA

Variaţia concentraţiei produselor petroliere pe parcursul anului 2005, în fl. Dunărea

Lunile

Figura 1

Concentraţia exprimată în CMA

Variaţia concentraţiei nitriţilor pe parcursul anului 2005, în r. Prut,
secţiunea s. Şirăuţi, în amonte

Lunile

Figura 2

LUNILE

Variaţia concentraţiei medii ale nitriţilor pe parcursul anului 2005, în r. Nistru,
secţiunea s. Olăneşti

Figura 2
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onate din apropierea localităţilor rurale
şi de lîngă fîntîni, complexele animaliere amplasate în apropierea resurselor
acvatice, veceurile neamenajate etc.
Dejecţiile din aceste surse de poluare
pătrund , prin infiltrare, în apele freatice şi contribuie la poluarea sporită a
acestora cu diverse substanţe nocive
şi toxice (de ex. nitraţii, sărurile de
amoniu, bacteriile patogene etc.), care
ulterior pătrund şi se depozitează în organismul uman. Cu cît mai gravă este
poluarea solului, cu atît mai dăunătoare
este apa din fîntînile publice.
Prin poluarea apelor se înţelege, conform concluziilor Conferinţei de la Geneva (1961), „modificarea compoziţiei
sau stării apelor unei surse survenite ca
urmare a activităţii omului, astfel încît
apele devin mai puţin adecvate tuturor
sau numai unora dintre utilizările pe
care le pot căpăta în stare naturală”.
Poluantul poate fi reprezentat de o
substanţă, un microorganism sau un
transfer de energie care produce poluarea. Poluanţii din ape sunt constituiţi
din substanţe organice şi anorganice,
care se prezintă sub formă de substanţe
dizolvate, substanţe în stare de dispersie coloidală şi de suspensii variate.
Estimînd starea mediului în prezent,
menţionăm că resursele acvatice ale
Republicii Moldova sunt prezentate
de apele de suprafaţă şi cele subterane. Reţeaua hidrografică a Republicii
Moldova este reprezentată prin 3621
rîuri şi pîraie, inclusiv 7 au lungimea
de peste 100 km, 247 – peste 10 km,
57 de lacuri cu suprafaţa oglinzii apei
de 62,2 km2 şi circa 3000 iazuri şi rezervoare de acumulare, cu un volum
de 1,8 km3 şi suprafaţa oglinzii apei de
333 km2. Republica Moldova dispune
de 82 de rezervoare artificiale de apă,
cele mai mari fiind Costeşti-Stînca, pe
r.Prut (735 mln.m3 apă) şi Dubăsari, pe
r. Nistru (277,4 mln. m3 apă). Una din
prismele importante necesare pentru
gestiunea resurselor acvatice şi menţinerea capacităţii ecologice a acestora
este existenţa sistemului adecvat de
furnizare a informaţiei privind cantitatea, calitatea, starea, dinamica, interacţiunile în spaţiu şi în timp.
Monitorizarea calităţii apelor de
suprafaţă este realizată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat – instituţia responsabilă la nivel naţional
de supravegherea calităţii factorilor de

Variaţia concentraţiei medii a detergenţilor anioni activi pe parcursul anului 2005, în
r. Gîrla Mare, secţiunea s. Blindeşti

Concentraţia exprimată în CMA

mediu pe întreg teritoriul ţării, unde lunar se efectuează observaţii asupra calităţii apelor de suprafaţă (indici fizico
- chimici, elemente biogene, produse
petroliere, detergenţi anioni activi, fenoli etc.). Punctele de observaţii asupra stării de calitate a apelor de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova
aparţin categoriilor III şi IV. Categoria
punctelor şi amplasarea lor s-au stabilit
în Regulamentul scontării complexului
factorilor expuşi în n.n. 1.2-1.5. GOST
17.1.3.07 – 82, unde se ia în considerare importanţa obiectelor acvatice, calitatea apei, nivelul apei şi alţi factori
importanţi pentru economia naţională.
Caracteristica calităţii apelor de suprafaţă s-a estimat conform datelor observaţiilor lunare privind gradul de poluare în 49 secţiuni de monitoring amplasate pe 16 rîuri, 6 bazine acvatice şi 1
liman, iar în anul 2005 s-au prelevat şi
analizat 398 probe dupa 54 ingredienţi.
Gradul de poluare al apelor de suprafaţă se apreciază după valoarea concentraţiilor medii pentru fiecare rîu şi
bazin de acumulare în parte, iar calitatea - prin indicele poluării apei (IPA).
Astfel, în anul de gestiune 2005, a
fost continuat monitoringul la 4 staţii
de control automat al calităţii apelor de
suprafaţă, amplasate în partea de nord a
republicii (s. Naslavcea şi s. Şirăuţi) a
rîurilor transfrontaliere Nistru şi Prut şi
în partea de sud ( s. Tudora şi s. Valea
Mare), care au fost obţinute în cadrul
proiectului NATO “Parteneriat şi Ştiinţă pentru Pace”.
În anul 2005, comparativ cu anul 2004,
calitatea apelor de suprafaţă, în toate
secţiunile, unde se efectuează observaţii
multianuale s-a îmbunătăţit, cu excepţia secţiunilor: mun. Chişinău, în aval,
(or. Sîngera) şi în secţiunile r. Lunga,
or. Ceadîr-Lunga, unde s-au înrăutăţit.
Calitatea apei rîurilor mari Nistru,
Prut şi fl. Dunărea n-a suferit schimbări
esenţiale şi se caracterizează printr-o
poluare moderată care se datorează, în
special, elementelor biogene, compuşilor cuprului, fenolilor şi produselor
petroliere. Astfel, conform datelor monitoringului calităţii apei fluviului Dunărea pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat în localitatea Giurgiuleşti,
constatăm că în lunile de vară ale anului 2005 a fost înregistrată atît insuficienţă de oxigen dizolvat, cît şi depăşiri
ale concentraţiilor maxime admisibile

Lunile
Figura 4
(CMA) pentru ionii de amoniu, nitriţi, comparaţie cu anul precedent atît la infenoli, compuşii cuprului şi produse dicii organoleptici, cît şi la principalii
petroliere (figura 1).
indici hidrochimici, evidenţiindu-se la
Monitorizarea calităţii apei r. Prut fel poluare cu produse petroliere, fepe teritoriul Republicii Moldova a fost noli, elemente biogene (figura 2).
efectuată în localităţile Şirăuţi şi BraÎn anul 2005 s-a depistat un caz de
nişte, or. Ungheni şi s. Valea Mare, or. poluare înaltă cu nitriţi în secţiunea or.
Leova, Cahul şi s. Giurgiuleşti.
Leova, în amonte, pe data de 26.03.05.
Pe parcursul anului, calitatea apei
Calitatea apei r. Nistru pe teritoriul
rîului a suportat unele schimbări în Republicii Moldova a fost monitoriza-

Harta bazinului hidrografic Prut
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Variaţia concentraţiei nitriţilor pe parcursul anului 2005, în r. Cogîlnic,
secţiunea or. Hînceşti, în aval

Figura 5

Lunile

Concentraţia medie, mgO2/I

Variaţia concentraţiei O2 dizolvat pe parcursul anului 2005, în r. Bîc,
secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sîngera)

Figura 6

Lunile

centraţiilor: pentru ionii de amoniu
– 138,5 CMA, în r. Bîc, secţiunea s.
Calfa; pentru nitriţi s-a înregistrat cel
mai înalt nivel de poluare pe parcursul
ultimilor 5 ani – 340,0 CMA în r. Lunga, or. Ceadîr-Lunga, în amonte; pentru fenoli - 28,0 CMA în r. Cogîlnic,
secţiunea or. Hînceşti, în aval; pentru
detergenţi anioni activi – 19,5 CMA
în r. Gîrla Mare, secţiunea s. Blindeşti;
pentru CBO5 – 44,0 mgO2/dmc în r.
Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval
(tabelul 1).
În anul 2005 au fost înregistrate 4
cazuri de PEÎ cu ioni de amoniu, reducerea conţinutului de oxigen dizolvat, nitriţi şi 77 cazuri de PÎ cu ioni de
amoniu, nitriţi, CBO5, detergenţi anioni
activi şi de reducere a conţinutului de
oxigen dizolvat.
Conform investigaţiilor efectuate
asupra calităţii apelor de suprafaţă din
reţeaua de monitorizare a DMCM, pe
teritoriul Republicii Moldova se atestă o tendinţă spre îmbunătăţirea calităţii apei în majoritatea secţiunilor,
unul dintre motivele principale fiind şi
abundenţa de precipitaţii în partea de
nord a republicii, care în anul 2005 s-a
manifestat cu 280 mm mai mult decât
în anul precedent.
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Depăşirea CMA

O2
dizolvat
mgO2dmc

mg/dmc

CBO5

mgO2dmc

Depăşirea
CMA

Data

Secţiunea

Punctul

Rîul

tă în 2 secţiuni – or. Soroca, 2 secţiuni tului de oxigen dizolvat în apă.
– or. Camenca, 1 secţiune – or. DubăAu fost înregistrate maximele conTabelul 1
sari, 2 secţiuni – or. Bender, 1 secţiune – mun. Tiraspol, 1 secţiune – s.
Numărul cazurilor de poluare înaltă şi extrem de înaltă manifestate în r. Bîc
în anul 2005
Olăneşti.
Comparativ cu anii precedenţi,
Ingredientul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, 2005
concentraţia medie anuală a ionilor
Detergenţi
Azot de
de amoniu şi nitriţilor s-a majorat
Ioni de amoniu
azotit
anioni activi
(figura 3), atingînd valorile maximale în secţiunea s. Olăneşti.
Depăşimg/
mg/
În anul 2005 s-a depistat un caz
rea
dmc
dmc
de poluare înaltă cu azot de azotit,
CMA
în secţiunea or. Soroca, în amonte,
înwaval,
mun.
pe data de 15.09.05.
Bîc
or.
08.07
19,2
49,2
0,28 13,8 22,6 2,48
Chişinău
Sîngera
Pe parcursul ultimilor 5 ani, ca05.08
23,5
60,3
25,9 1,20 1,35 13,5
litatea apei fl. Dunărea, Prut şi Ni09.09
26,0
66,7
0,57 28,5 17,8 2,50
stru, în secţiunile de monitoring
07.10
37,0
94,9
44,0 1,70
ale Direcţiei Monitoring al Calităţii
08.11
34,0
87,2
Mediului, se încadrează în limitele
08.12
14,1
36,5
26,0 2,96
claselor de calitate II – curată şi III
11.01
20,0
51,3
0,21 10,5
– moderat poluată.
10.02
17,7
45,4
0,31 15,4
Calitatea apei rîurilor mici se ca10.03
5,95
15,3
racterizează printr-un grad înalt de
07.04
15,0
38,5
0,21 10,5
poluare cu ioni de amoniu, azotiţi,
05.05
28,5
73,1
10.06
11,9
30,5
0,42 21,0
compuşi ai cuprului, produse petros. Calfa
19.07
54,0
138,5
0,62 31,0 25,9 2,16
liere, fenoli, detergenţi anioni ac22.02
20,0
51,3
0,85 42,5
tivi, consumul biochimic de oxigen
24.03
12,2
31,3
(CBO5) şi un nivel redus al conţinu-

Afluenţii Prutului de pe teritoriul Republicii

Moldova. Regimul hidrologic şi parametrii
morfometrici principali
V. Cazac, director, Gh. Bejenaru, inginer coordonator,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Ultimul curs de apă important ce alimentează Dunărea în cursul său inferior este rîul Prut. Anume acest rîu ne
obligă de a conştientiza faptul că cel
puţin fizic suntem o parte a Europei.
Pentru a percepe impactul fizic al rîului Prut în regimul hidrologic al fluviului
Dunărea, în cursul inferior, este necesară o analiză a regimului hidrologic al
afluenţilor tributari de stînga ai Prutului.
O scurtă analiză a morfometriei rîurilor respective va înlesni pasul spre
perceperea regimului hidrologic al
afluenţilor. Postulatul că rîurile prezintă un produs al climei (după Voeikov)
se oglindeşte în afluenţii rîului Prut în
cursul inferior (pe teritoriul Republicii
Moldova). Cantitatea de precipitaţii
scade pe teritoriul ţării de la 550-600
mm, la nord-vest, spre 370-400 mm,
la sud-vest. Precipitaţiile sunt urmate
de densitatea reţelei hidrografice, care
scade în aceeaşi direcţie de la 0,43 km/
km2, în partea de nord-vest a ţării, la
0,02 km/km2, spre sud-vest.
Dintre afluenţii de pe teritoriul Republicii Moldova se disting trei rîuri
importante – Draghişte, Căldăruşa şi
Delia. Cu toate că primii doi nu sunt
afluenţi direct ai Prutului, fapt ce poartă
un caracter istoric din cauza denumirii,
impactul lor în regimul scurgerii rîului
principal este semnificativ.
Rîul Draghişte
În rîu se varsă 32 afluenţi cu o lungime sub 10 km şi o lungime totală de
108 km. Lungimea rîului este de 70,7
km, panta medie – 2,6%, coeficientul
de meandrare – 1,43.
Suprafaţa bazinului de recepţie este
de 279 km2. Panta medie este de 50%.
Lungimea bazinului – 53 km, lăţimea
medie – 5,3 km. Densitatea reţelei hidrografice – 0,62 km/km2. Suprafaţa

ocupată de acumulările de apă este sub
1%. Suprafaţa ocupată de terenuri arabile şi pădure – 70 şi 10%.
Valea rîului este în formă de V latin,
cu lăţimea de 2,5-4,2 km, de la s. Trinca are forma unui defileu îngust, cu lăţimea de doar 0,4 km. Versantul stîng,
cu înălţimea de 40-60 m, este abrupt;
cel drept – 20-40 m, mai domol, doar
pe unele sectoare este abrupt. În aval de
s. Trinca ambii versanţi ating înălţimile
de 100-120 m, sunt foarte abrupţi, predominant concavi, uneori chiar verticali, cu dezgoliri ale rocilor de bază (la
s. Burlăneşti versantul stîng are înălţimea de 137 m). Ambii versanţi sunt
slab dezmembraţi de vîlcele, partea lor
inferioară este acoperită cu vegetaţie
de stepă, superioară – arată.
În cursul superior, pînă la s. Trinca,
lunca are o lăţime de 100-200 m, este
bilaterală, deseori întreruptă de acumulările de apă, netedă, cu vegetaţie de
pajişte. În amonte de s. Trebisăuţi este
puţin mlăştinoasă, la s. Trinca întreruptă, îngustă (20-50 m), deschisă, cu
vegetaţie de pajişte şi arată, sunt frec-

vente surpările de pe versanţi cu pietre
şi bolovani pe suprafaţa sa.
Albia este bine exprimată doar între
acumulările de apă, este şerpuitoare,
fără ramificări. În amonte de s. Trinca
ea în unele locuri seacă, mai la vale se
formează multe grinduri şi praguri slab
exprimate. Predomină lăţimea albiei
de 4 m, maximă – 50 m (la s. Feteşti),
viteza apei este mică – 0,1 m/s, la repezişuri – 0,6-1,2 m/s. Adîncimea este
de 0,1-0,5 m, maxima 1,0 m (la 1,6 km
amonte de s. Colicăuţi). În cursul inferior albia este lată, din cauza remuului
apei de la lacul de acumulare Bădragii
Vechi (Corpaci) de pe r. Racovăţ.
Patul albiei este mîlos, la grinduri – pietros. Malurile predominant sunt abrupte, cu înălţimea de 0,6-0,8 m, în aval de
s. Trinca – 1,5-2,0 m, pe alocuri se contopesc cu versanţii văii, constituiţi din
argile nisipoase, foarte uşor se erodează.
Regimul rîului se studiază la postul
hidrometric din s. Trinca din anul 1940.
Creşterile de nivel al apei încep în
medie la sfîrşitul lunii februarie – începutul lunii martie. Decurg intensiv,
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atingînd 1-3 m peste nivelul convenţional al apei, faza de scădere durează
10-20 zile. Pe hidrograful de scădere,
deseori se suprapun viiturile pluviale.
În cazul rezervelor mici de apă în stratul de zăpadă – această fază a regimului
hidrologic nu se manifestă.
Debitul maxim al apelor mari de primăvară – 35,7 m3/s s-a observat în s.
Trinca în anul 1969, minim – 0,13 m3/s
– în anul 1959.
După apele mari de primăvară prin
apa rîului trec o serie de viituri pluviale cu creşteri substanţiale şi scădere
rapidă; înălţimea nivelelor atinge 1,01,5 peste NAS, în anii ploioşi – 2-3 m
(1965, 1969).
Iarna, din cauza moinelor şi ploilor
care le însoţesc, nivelele sunt instabile.
Creşterile de nivel sunt mici – 0,2-0,5 m.
Îngheţul rîului are loc, de regulă, în
prima decadă a lunii decembrie. Formarea podului de gheaţă este precedată
de gheaţa de la mal.
Podul de gheaţă este instabil. Durata totală a fenomenului constituie în
medie 52 zile, maximă – 121 zile (iarna anilor 1984-1985), minimă – lipsa
completă (iarna anilor 1982-1983).
Rîul se descătuşează de gheaţă la sfîrşitul lunii februarie – prima decadă a lunii martie. În a doua jumătate a lui martie rîul se eliberează complet de gheaţă.
Scurgerea medie multianuală a apei
în s. Trinca este de 0,46 m3/s sau 14,5
mln. m3. Scurgerea anuală variază întrun larg diapazon de la 0,22 m3/s (0,70
mln. m3), în anul 1985, pînă la 1,17 m3/
s (36,9 mln. m3), în anul 1969.
Debitul minim cu o durată de 30
de zile în perioada albiei deschise are
20
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valoarea medie de 0,11 m3/s, maximă
– 0,46 m3/s (în anul 1981), minimă
– 0,001 m3/s (în anul 1959). Valorile
diurne ale minimului respectiv sunt de
0,05, 0,24 (1981) şi 0,001 m3/s (1959).
În perioada de observaţii debitul mediu al aluviunilor în suspensie este de
0,05 kg/s, maxim – 0,22 kg/s (în anul
1980), minim – 0,002 kg/s (în anul
1985). Turbiditatea medie a apei este
de 110 g/m3. Valorile anuale ale turbidităţii variază de la 52 pînă la 1250
g/m3. Turbiditatea maximă instantanee
ajunge pînă la 5300 g/m3 (în 1992).
Pe rîu s-au construit două lacuri de
acumulare cu suprafaţa de 198 ha şi
volumul total de 6,5 mln. m3. De asemenea, în bazin funcţionează cca 20 de
acumulări mici de apă (iazuri).
Rîul Căldăruşa
Lungimea rîului este de 40 km, panta
medie de 2,4%, coeficientul de sinuozitate – 1,19 (figurile 3.80 şi 3.81).
Suprafaţa bazinului de recepţie este
de 318 km2, înălţimea medie – 150 m,
panta medie – 65%, lungimea 36 km,
lăţimea medie – 8,8 km, densitatea reţelei hidrografice este de 0,58 km/km2.
Suprafaţa ocupată de lacurile de acumulare este de 1%, de terenuri arabile
– 65%, de păduri – 5%.
Valea rîului este puţin şerpuitoare,
în formă de V latin. Predomină lăţimile de 2,5-3,0 km, maximă – 3,8 km
(la 2 km în amonte de s. Cajba), minimă – 1,4 km (la 0,5 km de s. Bălan).
Versanţii sunt puternic dezmembraţi
de vîlcele şi predominant concavi.
Versantul stîng, în aval de debuşarea
r. Glodeanca, este convex, abrupt, în
aval de s. Cajba foarte abrupt, pe alo-

curi, la muchie, chiar vertical; cel drept
– domol şi moderat abrupt; versanţii
sunt araţi. Înălţimea versanţilor este de
60-80 m, maximă de 126 m (în dreapta, în s. Hîjdieni), minimă – 43 m (în
stînga la 0,5 km amonte de s. Bălan).
Lîngă s. Hîjdieni, pe partea stîngă, pe
o durată de 4 km, se observă o terasă cu
înălţimea de 7-12 m, cu treapta abruptă
de 4-6 m înălţime. Lăţimea terasei este
de 10-170 m, suprafaţa ei este puţin văluroasă, acoperită cu vegetaţie de stepă, în s. Hîjdieni – arată.
Alunecările de teren se observă pe
tot versantul stîng, mai ales în aval de
debuşarea r. Glodeanca, unde suprafaţa
versantului este muşuroioasă, cu depresiuni pseudolacustre, care după ploi
se umplu cu apă. La talpa versanţilor,
peste fiecare 2-3 km, se întîlnesc izvoare cu debitele sub 0,5 l/s.
În amonte de s. Cajba, lunca are o
lăţime de 30-60 m, bine exprimată pe
sectoare scurte între acumulările de apă.
Lăţimea maximă a luncii este de 300 m
(la 1,5 km în amonte de s. Viişoara);
la 0,9 km de la gura rîului ea lipseşte.
Suprafaţa luncii este netedă, deschisă,
cu vegetaţie de pajişte; constituită din
argile nisipoase cu soloneţuri evidente,
în aval de r. Glodeanca.
Între iazurile din amontele satului
Cajba albia este slab exprimată, în
aval – moderat şerpuitoare, fără ramificări. Lăţimea albiei este de 2-10 m,
adîncimea – 0,2-0,3 m, maximă 0,5
m (la 5,1 km de la gură), viteza cursului – 0,1-0,5 m/s. Patul albiei este
neted, mîlos, în aval de s. Cajba pe
unele locuri lutos şi mîlos, la grinduri
- pietros şi lutos. Malurile sunt verticale, mai rar abrupte, cu înălţimea de
0,6-1,5 m, la izvor şi gura rîului – 0,10,3 m. Ele sunt constituite din argile
nisipoase, mai rar luturi, sunt înierbate.
Pentru studierea regimului hidrologic
al rîului, în luna mai anul 1948, a fost
creat postul hidrometric de la s. Cajba.
Creşterile de nivel al apei primăvara încep în medie de la începutul lunii
martie. Ele decurg intensiv, atingînd
1,5-2,6 m peste nivelul convenţional al
apei, scăderea durează 10-20 zile. La
rezerve de apă mici din stratul de zăpadă din bazin, fenomenul în unii ani nici
nu se manifestă (1959, 1989, 1991).
Debitul maxim al apelor mari de primăvară, la s. Cajba, s-a observat în anul 1969 –
10,6 m3/s, minim – 0,031 m3/s în anul 1959.

Viiturile pluviale, care au loc după
apele mari de primăvară, se deosebesc
prin creştere bruscă de nivel şi scădere
la fel de rapidă.
Iarna, din cauza moinelor frecvente,
însoţite de ploi, nivelul apei este mai
puţin stabil. Creşterile de nivel sunt
mici – 0,2-0,4 peste NAS.
Rîul începe să îngheţe în prima decadă
a lunii decembrie. Formarea podului de
gheaţă este anticipată de gheaţa de la mal.
Podul de gheaţă este instabil. Durata lui este în medie de 38 zile, maximă
– 121 zile (iarna din anii 1953-1954),
minimă – lipsa lui (1977-1978, 19811982, 1991-1992 ş.a.).
Începutul descătuşării rîului are
loc, de regulă, la sfîrşitul lunii februarie – începutul lunii martie. Cea
mai timpurie dată de eliberarea de
gheaţă este 28.01.1979, cea mai tîrzie
– 30.03.1982.
Valoarea medie multianuală a scurgerii de apă în s. Cajba este de 0,15 m3/s
sau 4,73 mln. m3. Scurgerea anuală
variază în diapazonul de la 0,01 m3/s
(0,32 mln. m3), în anul 1954, pînă la
0,40 m3/s (12,6 mln. m3), în anul 1969.
Debitul minim de apă, cu durata 30 a albiei deschise, are următoarele valori: media – 0,025 m3/s, maxima – 0,11 m3/s (în
anul 1985), minima – 0,001 m3/s (în anul
1954). Valorile minime diurne ale scurgerii sunt următoarele: 0,014 m3/s, 0,09 m3/s
(în anul 1989) şi secare (în anul 1958).
Debitul mediu multianual de aluviuni
în suspensie este de 0,03 kg/s. Maximul
atinge 340 kg/s (în anul 1969). Minimul
– 0,58 kg/s (anul 1995). Turbiditatea
medie a apei variază de la 114 la 850
g/m3. Turbiditatea maximă instantanee
atinge 31000 g/m3 (iunie 1979).
În bazin funcţionează două lacuri de
acumulare cu un volum total de 4,1 mln.
km3. Suprafaţa sumară a oglinzii apei constituie aproape 205 ha. Există un număr
mare de acumulări mici de apă (iazuri).
Rîul Delia
Lungimea rîului este de 30 km, panta
medie – 2,9%.
Suprafaţa bazinului de recepţie este
de 219 km, înălţimea medie – 120 m,
panta – 94%, lungimea – 27 km, lăţimea medie – 8,1 km, densitatea reţelei
hidrografice – 0,43 km/km2. Coeficientul de meandrare este de 1,15. Suprafaţa ocupată de acumulările de apă
este mai mică de 1%, terenuri arabile
– 60%, păduri – 5%.

Valea rîului este puţin şerpuitoare,
cu o lăţime de 2-3 km. Versanţii au 6090 m înălţime, predominant concavi,
abrupţi, puternic dezmembraţi. Înălţimea cea mai mică a lor este de 40
m (s. Hristoforovca), maximă – 122 m
(în partea dreaptă, la 1,1 km, aval de
s. Pîrliţa). Pe versantul stîng se observă
alunecări de teren. Versanţii mai puţin
abrupţi sunt araţi, cei abrupţi – sunt acoperiţi cu vegetaţie de stepă. La talpa izvoarelor, peste fiecare 3-5 cm se observă izvoare cu debite mici (0,1-0,2 l/s).
Albia este bilaterală, cu lăţimea de
100-180 m, deschisă, cu vegetaţie de
pajişte, în unele locuri acoperită cu
stuf. La 0,8 km, în amonte de loc. c.f.
Pîrliţa, lunca se întrerupe.
Albia este puţin şerpuitoare, neramificată, cu lăţimea de 3-5 m. De la izvor,
pe o durată de 3,5 km, rîul este secat, în
aval adîncimile ating 0,1-0,3 m. Viteza
cursului de apă nu depăşeşte 0,1 m/s.
Albia este stabilă, pe alocuri cu rogoz şi
stuf, patul este neted, mîlos, la s. Pîrliţa
– lutos. Malurile sunt abrupte, cu înălţimea de 0,5-2,5 m, constituite din argile
nisipoase şi luturi, la muchii înierbate.
La 1 km de la gura de vărsare rîul este
închis cu un baraj de 400 m lungime.
Lungimea lacului de acumulare format
aici este de 3,2 km, adîncimea maximă
– 4,0 m. Suprafaţa oglinzii apei este de
cca 90 ha, volumul – 2,5 mln. m3.
Regimul rîului se studiază la postul hidrometric din s. Pîrliţa, din martie 1957.
Observaţiile continuă şi în prezent.
Nivelul apelor de primăvară începe a
creşte în medie în prima decadă a lunii
martie. Procesul durează intensiv, atingînd cotele de 1-4 m peste nivelul convenţional al apelor; scăderea nivelului
durează 10-20 zile. Pe curba de descreştere a hidrografului se suprapun viituri-

le pluviale în cazul ploilor căzute. La
rezerve mici de apă în stratul de zăpadă
din bazin fenomenul nu se manifestă.
Cel mai mare debit al apelor mari de
primăvară (8,33 m3/s) s-a observat în s.
Pîrliţa, în anul 1973, minim (0,16 m3/s)
– în anul 1990.
După apele mari de primăvară trec o
serie de viituri pluviale cu creşteri mari
de nivele şi scăderi rapide. Nivelul apei
atinge aici 1,0-2,5 m.
Iarna, din cauza moinelor frecvente
şi ploilor ce le însoţesc, nivelele sunt
instabile. Creşterile de nivel sunt mici
– 0,2-0,6 m.
Îngheţarea rîului începe, de regulă,
în prima decadă a lunii decembrie. Formarea cuverturii de gheaţă începe cu
gheaţa la mal.
Podul de gheaţă este stabil. Durata
lui este în medie de 37 zile, maximă
– 90 zile (în anii 1992-1993), minimă
– lipseşte (iarna din anii1976-1977).
Rîul se descătuşează de gheaţă la
sfîrşitul lunii februarie – începutul lunii martie. În a doua jumătate a lunii
martie rîul se eliberează de gheaţă.
Scurgerea medie de apă în perioada
observaţiilor în s. Pîrliţa este de 0,19
m3/s sau 5,99 mln. m3. Scurgerea anuală variază de la 0,021 m3/s (0,66 mln.
m3), în 1994, pînă la 0,49 m3/s (15,5
mln. m3), în anii 1980 şi 1981.
Debitele minime cu durata de 30 zile
în perioada albiei deschise are următoarele valori: medie – 0,021 m3/s, maximă – 0,15 m3/s (1980), minimă – 0,002
m3/s (1994). Minimul debitelor diurne
constituie respectiv: 0,10, 0,035 (în
anul 1980) şi 0,001 m3/s (în anul 1964).
În bazin este prezent un lac mare de
acumulare – Ungheni şi 19 acumulări de
apă mai mici (iazuri). Apele lor se folosesc în special la irigare şi piscicultură.
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schimbarea climei

Impactul schimbării climei în secolul XXI

asupra scurgerii anuale şi resursele de apă
ale Republicii Moldova
Cazac V., director, prof. Lalîkin N., şef centru,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Activitatea de gospodărire a oamenilor a condiţionat sporirea cantităţii
gazelor de seră din atmosferă (bioxid
de carbon, oxid de azot, metan ş.a.).
În legătură cu aceasta, specialiştii din
domeniul fizicii atmosferei au ajuns la
concluzia despre încălzirea globală a
climei în perioada contemporană şi la
faptul că în sec. XXI poate avea loc o
creştere mai pronunţată a temperaturii
medii globale a aerului, deosebită de
cea cunoscută de omenire din perioada observaţiilor instrumentale. Datele
ştiinţifice indică că schimbările relativ
mici ale climei pot influenţa substanţial
asupra scurgerii medii anuale a rîurilor
şi asupra resurselor medii de apă.
În continuare, succint, vom oferi rezultatele cercetărilor proprii în acest aspect
pentru teritoriul Republicii Moldova.
Pentru
aprecierea
eventualelor
schimbări ale scurgerii şi resurselor
acvatice s-au folosit scenariile schimbării probabile a climei ţării pentru trei
segmente de timp – anii 2010-2039,
2040-2069 şi 2970-2099, la fel şi două
scenarii de degajare a gazelor de seră
(SRES A2 şi SRES B2). Scenariul A2
corespunde impactului „pasiv” asupra
ecologiei, scenariul B2 este ecologic
orientat spre economie. În prognoză
se accentuează rezultatul preconizat al
schimbării valorilor anuale ale precipitaţiilor atmosferice şi ale temperaturii
aerului (tabelul 1).
Prognoza scurgerii medii anuale (normei) şi a resurselor respective de apă a
rîurilor s-a efectuat prin două metode:
prin metoda modelelor de expertiză şi a
bilanţului de apă.
Modelul de expertiză, oferit în lucrarea [3], reprezintă o funcţie a variaţiei scurgerii anuale (ΔQ) şi a variaţiei
precipitaţiilor atmosferice (ΔX), temperaturii aerului (Δt) şi valorii medii
22
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multianuale a coeficienţilor scurgerii
contemporane (α), care caracterizează
schimbarea repartiţiei spaţiale a normei
scurgerii anuale (tabelul 2).
Modelul este eficient şi aplicabil
pentru rîurile cu alimentare nivală şi
pluvială, în cazul existenţei măsurătorilor relative ale indicatorilor condiţiilor climatici: temperatura medie anuală
sub 4◦C, precipitaţiilor de la 5 la 20%.
Rezultatele calculelor (pronosticului), conform modelelor pentru rîurile
mari, sunt indicate în tabelul 3, iar pentru rîurile mici – în tabelul 4.

Ambele modele indică la micşorarea
scurgerii (resurselor de apă) a rîurilor
mari – Nistrului şi Prutului. Aceasta se
manifestă deosebit de evident pentru
scenariul SRES A2. Pentru scenariul
SRES B2 se observă un caracter diferit al schimbării, în funcţie de modelul
pronosticului. Însă, cu toate acestea,
ambele modele confirmă faptul că, indiferent de scenariu, scurgerea anuală
a rîurilor mari pe viitor se va micşora.
Schimbări mai mari şi cu o tendinţă mai
progresivă se manifestă după scenariul
A2. Aşadar, în anii 80, scurgerea medie

Modelul bilanţului de apă se prezintă prin ecuaţia [4, 5]:

							

,

unde - valoarea pronosticată a normei scurgerii anuale, mm; şi
- valorile contemporane ale precipitaţiilor medii anuale şi ale evaporării maxime posibile,
mm;
şi
- schimbările medii pronosticate ale sumei precipitaţiilor anuale
(mm) şi temperaturii aerului (0C);
- coeficientul sporirii evaporării maxime
posibile (în %) la creşterea temperaturii anuale a aerului cu 10C, acceptat drept 4
în aсord cu [4].
Tabelul 1
Schimbările pronosticate ale valorilor indicatorilor climatici
din Moldova [1]
Intervalul de
timp

Schimbările
temperaturii aerului (◦C)

precipitaţiilor atmosferice (mm)

Scenariul A2
2010-2039

1,36

-9,59

2040-2069

2,95

-24,9

2070-2099

4,73

-42,4

2010-2039

1,90

2040-2039

2,56

1,82

2070-2099

3,38

-5,99

Scenariul B2
-15,7

schimbarea climei

ΔX, %

α
0,05

0,10

-5

-27

-25

0

-7

5

0,15

0,20

0,30

-20

-15

-10

-6

-4

-2

-3

20

19

14

13

8

10

46

43

36

30

20

15

76

68

58

50

33

20

106

95

84

72

48

-5

-28

-25

-22

-16

-11

0

-10

-7

7

-4

-3

5

16

12

9

10

4

10

40

34
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anuală, şi, respectiv, a r. Prut se poate
micşora cu 26%; scurgerea Nistrului în
acest timp se va micşora aproximativ
cu ¼. În scenariul B2 se presupune o
scădere mai mică a scurgerii (către mijlocul secolului – cu 14% pentru Nistru
şi cu 16% pentru Prut).
Conform scenariului A2, pe viitor se
aşteaptă o micşorare continuă a normei
scurgerii anuale a rîurilor mici. Micşorările cele mai mari se aşteaptă în anii
80, cînd scurgerea va constitui doar
51% din cea actuală. Conform scenariului B2, cu toate că există deosebiri
în dinamică, scurgerea la fel se va micşora.
Cercetările indică evident tendinţa

unică de micşorare a volumului resurselor de apă ale Republicii Moldova
pe viitor. Este necesar a ţine cont de
aceasta la aprecierea resurselor de apă
ale ţării şi la planificarea utilizării lor
raţionale.
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Tabelul 3
Schimbarea scurgerii medii anuale
şi a resurselor medii de apă a rîurilor mari conform modelului
experimental
Perioada
(anii)
20102039

Scenariile
SRES
Rîul Nistru
A2

Schimbarea
(în%)
-7

B2

-10

20402069

A2

-18

B2

-14

20702099

A2

-24

B2

-10

Rîul Prut
20102039

A2
B2

-11

20402069

A2

-20

B2

-16

20702099

A2

-26

B2

-12

-8

Tabelul 4
Schimbarea scurgerii medii anuale
şi a resurselor medii de apă a
rîurilor mici conform modelului
experimental
Perioada
(anii)

Scenariile
SRES

Tabelul 2
Variaţia normei scurgerii anuale (ΔQ, %) în funcţie de variaţia valorilor
anuale ale precipitaţiilor (ΔX, %), temperaturii aerului (Δt, ◦C) şi coeficientului scurgerii (α)

Schimbările
(în %)

20102039

A2

-20

-19

-20

B2

-28

-20

-24

20402069

A2

-46

-28

-37

B2

-21

-12

-17

20702099

A2

-60

-42

-51

B2

-30

-17

-24
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Obiective de protecţie şi conservare a
avifaunei Prutului Inferior

dr. Teodor Glăvan,
Agenţia Pentru Protecţia Mediului,
Galaţi, România
Bazinul inferior al Prutului reprezintă
o zonă umedă de mare interes
avifaunistic, atât pentru România, cât şi
pentru sud-estul Europei. Valea râului
Prut se află în calea căilor importante
de migraţie a păsărilor ce cuibăresc
pe teritoriul continentului euroasiatic.
Multe specii de păsări acvatice şi
limicole îşi găsesc, în acest spaţiu, loc
de popas şi de refugiu, hrană şi condiţii
prielnice pentru cuibărit. Vecinătatea
Deltei Dunării implică zonei o
importanţă deosebită, deoarece aici se
face intrarea în Delta propriu-zisă.
Lista sistematică a speciilor de
păsări observate până în prezent în
zona Prutului Inferior (au fost luate în
calcul şi cercetările anterioare) cuprinde
peste 230 specii de păsări, multe
dintre ele fiind incluse în materialele
convenţiilor internaţionale (Convenţia
privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa, Berna,
17 septembrie 1979; Convenţia privind
conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, Bonn, 23 iunie 1979
etc.), ce constituie instrumente ale
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strategiilor de conservare a mediului
natural pe plan naţional, regional şi global.
În migraţie, de-a lungul timpului, în
aceste zone s-au înregistrat importante
efective de păsări acvatice, şi anume:
ardeide (Ardeola ralloides, Egretta
garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea),
ciconiide (Ciconia nigra, Ciconia
ciconia), threskiornithide (Plegadis
falcinellus,
Platalea
leucorodia),
anatide (Cygnus olor, Anser albifrons,
Anser erythropus, Anser anser, Anas
crecca, Anas querquedula, Aythya
ferina, Aythya nyroca), ralide (Fulica
atra), charidriiforme (Himantopus
himantopus, Recurvirostra avosetta,
Vanellus vanellus, Philomachus pugnax,
Limosa limosa, Tringa totanus),
laride (Larus ridibundus), sternide
(Sterna hirundo, Chlidonias hybridus),
hirundinide (Riparia riparia, Hirundo
rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a.
Speciile de pasaj şi oaspeţi de iarnă
au fost: gâsca cu gâtul roşu (Branta
ruficollis), lebăda de iarnă (Cygnus
cygnus), raţa cu capul alb (Oxyura
leucocephala), uliganul pescar etc.

Din numărul total al speciilor de
păsări întâlnite în cursul inferior al
Prutului, 21 sunt incluse în Cartea
Roşie a Republicii Moldova (ediţia a
II-a). Amintim aici de corcodelul mic
(Tachybaptus ruficollis), pelicanul
comun (Pelecanus onocrotalus), barza
neagră (Ciconia nigra), lebăda cucuiată
(Cygnus olor), viesparul (Pernis
apivorus), uliganul pescar ( Pandion
haliaetus), ciocântorsul (Recurvirostra
avosetta), ciuful de câmp (Asio
flammeus) etc.
Pentru România, din lista roşie a
speciilor de păsări propusă în anii
'80, în zona cercetată s-au identificat
următoarele specii ameninţate cu
dispariţia: pelicanul creţ (Pelecanus
crispus), egreta mare (Casmerodiusalba),
călifarul
roşu
(Tadorna
ferruginea), călifarul alb (Tadorna
tadorna), lopătarul (Platalea leucorodia), şoimul dunărean (Falco cherrug),
cătăliga (Himantopus himantopus) etc.
Din
speciile
periclitate
au
fost întâlnite: cormoranul mic
(Phalacrocorax pygmeus), gaia neagră
(Milvus migrans), eretele sur (Circus
pygargus), acvila ţipătoare mică (Aquila
pomarina), ciocântorsul, culicul mare
(Numenius arquata), ciovlica ruginie
(Glareola pratincola) etc.
Speciile în regres au fost reprezentate
prin: stârcul roşu (Ardea purpurea),
buhaiul de baltă (Botaurus stellaris),
viesparul (Pernis apivorus), eretele
de stuf (Circus aeruginosus), şoimul
rândunelelor (Falco subbuteo), cristelul
de câmp (Crex crex), pescăraşul
albastru (Alcedo atthis) etc.
Din
speciile
rare
potenţial
vulnerabile, identificate în timpul
cercetărilor, amintim de: barza neagră,
raţa suliţar (Anus acuta), acvila
ţipătoare mare (Aquila clanga), uliul
păsărar (Accipiter nisus), scoicarul

(Himantopus ostralegus), fluierarul
de lac (Tringa stagnatilis), sitarul de
mal (Limosa limosa), becaţina comună
(Gallinago gallinago), pescăruşul mic
(Larus munutus) etc.
Din acest punct de vedere speciile de
păsări identificate în zonă s-au încadrat
în următoarele categorii:
I. 10 specii ameninţate pe plan
global:
Phalacrocorax
pygmeus,
Pelecanus crispus, gârliţa mică (Anser
erythropus), Branta ruficollis, raţa roşie
(Aythya nyroca), codalbul (Haliaeetus
albicilla), Aquila clanga, cristelul de
câmp, becaţina mare (Capella media),
culicul cu cioc subţire (Numenius
tenuirostris).
II. 11 specii de biom restrictiv:
gârliţa mare (Anser albifrons), Anser
erythropus, raţa cu cap negru (Aythya
marila), ploierul argintiu (Pluvialis
squatarola), fugaciul mic (Calidris
minuta), fluierarul negru (Tringa
erythropus), notătiţa (Phalaropus
lobatus), corcodelul de iarnă (Podiceps
auritus), ferestraşul mic (Mergus
albellus), fluierarul cu picioare verzi
(Tringa nebularia), cinteza de iarnă
(Fringilla montifringilla) etc.
III. 86 de specii gregare, cele mai
însemnate efective putând fi observate
în timpul pasajului.
IV. 68 de specii vulnerabile în
Europa,
dintre
care:
Botaurus
stellaris, stârcul pitic (Ixobrychus
minutus), Ardea purpurea, Ciconia
nigra, şoimul de seară (Falco
vespertinus), Recurvirostra avosetta,
chirighiţa cu obraji albi (Chlidonias
hybridus), turturica (Streptopelia
turtur), pescăraşul albastru (Alcedo
atthis), prigoria (Merops apiaster),
dumbrăveanca (Coracias garrulus),
ghionoaia sură (Picus canus), lăstunul
de mal (Riparia riparia), codroşul de
pădure (Phoenicurus phoenicurus),
sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio),
presura
de
grădină
(Emberiza
hortulana) etc. cuibăresc în zonă
sau sunt prezente în pasaj: lopătarul
(Platalea
leucorodia),
ţigănuşul
(Plegadis falcinellus), raţa suliţar (Anas
acuta), Aythya marila, fugaciul de ţărm
(Calidris alpina), fluierarul de mlaştină
(Tringa glareola), Larus minutus
etc., sau au fost observate rar: Aquila
pomarina, acvila mică (Hieraaetus
pennatus), şoimul dunărean (Falco
cherrug),
Haliaeetus
albicilla,

vânturelul mic (Falco naumanni) etc.
V. 49 de specii concentrate în
Europa, în majoritate paseriforme, dar
şi specii observate în pasaj: bătăuşul
(Philomacus pugnax), Recurvirostra
avosetta, ploierul auriu (Pluvialis
apricaria), pescăruşul negricios (Larus
fuscus) sau iarna: lebăda de iarnă
(Cygnus cygnus), cocoşarul (Turdus
pilaris), sturzul de vâsc (Turdus
viscivorus), auşelul cu capul galben
(Regulus regulus), scatiul (Carduelis
spinus) etc.
Astfel, pentru menţinerea echilibrului
ecologic, protejarea şi conservarea
habitatelor şi a populaţiilor de păsări
din lunca Prutului Inferior, s-au trasat
obiective şi strategii de perspectivă,
acestea încadrându-se în programul
paneuropean Natura 2000, ce prevede
desemnarea şi protejarea ariilor
naturale de o deosebită importanţă la
nivel naţional şi regional al statelor
Uniunii Europene.
Ornitofauna Dunării Inferioare,
implicit şi bazinul Prutului Inferior,
îndeplinesc anumite criterii pentru
stabilirea ariilor speciale de protecţie
avifaunistică (S.P.A.), acestea fiind
selectate pentru a asigura supravieţuirea
speciilor, în cazul unor modificări
antropice, ca urmare a restrângerii
habitatelor lor etc.
S-a dovedit că păsările sunt indicatori
constanţi ai biodiversităţii altor grupuri
de plante sau animale. Astfel, chiar
dacă avifauna defineşte o S.P.A.,
conservarea unei asemenea reţele ar
asigura supravieţuirea unui număr
corespunzător de alte specii.

Bălţile Maţa Rădeanu, Pochina şi
Lacul Vlăşcuţa din hotarele judeţului
Galaţi, desemnate iniţial ca S.P.A. şi
incluse în Parcul Natural Lunca Joasă
a Prutului Inferior, reprezintă zone
deosebit de importante, din punct
de vedere ornitologic, în bazinul
hidrografic al Prutului Inferior, acestea
fiind, totuşi, restrânse ca suprafaţă.
Pe baza datelor colectate în teren şi
ţinând cont de necesitatea protecţiei
speciilor de păsări şi a habitatelor
acestora în zona Prutului Inferior,
Societatea
Ornitologică
Română
(S.O.R.) a propus pentru desemnare
ca situri în cadrul Reţelei Natura 2000
câteva zone mai extinse ce includ şi
S.P.A.- urile desemnate iniţial, şi anume:
Brateş, Lunca Prutului – Vlădeşti Frumuşiţa şi Maţa – Cârja – Rădeanu,
părţi componente ale Parcului Natural
Lunca Joasă a Prutului Inferior.
Datele cantitative şi calitative despre
speciile de păsări existente şi despre
situri au fost completate în baza de date
on line Natura 2000, pusă la dispoziţia
Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor din România. De asemenea,
S.O.R. a prezentat Agenţiei Pentru
Protecţia Mediului Galaţi limitele
siturilor propuse, trasate pe hărţi
topografice, scara 1:50.000.
Desemnarea şi întocmirea bazei de
date a reţelei europene de arii protejate
Natura 2000 reprezintă o alternativă
clară, precisă şi de viitor în ceea ce
priveşte îmbunătăţirea stării generale
a habitatelor şi a populaţiilor de păsări
din bazinul hidrografic al Prutului
Inferior.
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CONSERVAREA DIVERSITĂŢII VEGETAŢIEI

DIN Lunca PRUTULUI

dr. hab. în biologie, Gheorghe POSTOLACHE, dr. Alexandru TELEUŢĂ,
Aliona MIRON, doctorand, Victoria COVALI, doctorand,
Grădina Botanică (Institut), AŞM

General description concerning previous floristic and vegetation research studies realized on the
left side of river Prut is made. Research studies have been made regarding floristic and phytocenotic
composition of river Prut tributaries (Delia, Nârnova, Lăpuşna, Tigheci, Sărata, Larga) and protected areas (Dancu, Nemţeni, Sărata-Rezeşi, Pogăneşti, Zberoaia-Lunca, Valea Mare).
Keywords: floristic composition, vegetation, association, plant community, protected areas.

INTRODUCERE
Vegetaţia actuală din lunca Prutului
reprezintă rămăşiţele unui covor vegetal
care în trecut acoperea lunca Prutului.
Chiar şi în baza suprafeţelor cu vegetaţie spontană actuale se pot observa
unele legităţi de formare şi răspândire a
comunităţilor vegetale din acest teritoriu. Flora şi vegetaţia din lunca Prutului
a fost cercetată de Al. Borza (1937), T.
Gheideman ş. a. (1964); Gh. Postolache
(1995); T. Burac, (1997) ş. a. A. Miron,
pe parcursul anilor 2004-2006, a cercetat flora şi vegetaţia din luncile afluenţilor Prutului de Mijloc (Delia, Nârnova,
Lăpuşna, Tigheci, Sărata, Larga). Cercetările efectuate în lunca Prutului au
evidenţiat suprafeţe cu vegetaţie valoroasă, multe dintre care au fost luate sub
protecţia statului - (Kravciuc, Verina,
Suhov, 1976). Pentru conservarea biodiversităţii a fost creată o reţea de arii
protejate. În ultimul deceniu s-a efectuat
inventarierea florei şi vegetaţiei rezervaţiilor ştiinţifice „Prutul de Jos” (Gh.
Postolache, Chetroi, 1997; Dr., Postolache, 1998), şi „Pădurea Domnească”
(T. Tofan, Gh. Postolache, 2003), ariilor
protejate Cantemir, Dancu, Nemţeni, Sărata-Răzeşi, Pogăneşti, Zberoaia-Lunca,
Valea Mare (Covali, 2004, 2005).
A apărut necesitatea generalizării
cercetărilor referitoare la stadiul actual
26

NR. 5 (29) octombrie 2006

privitor la conservarea florei şi vegetaţiei din lunca Prutului şi propunerii
măsurilor de optimizare a conservării
biodiversităţii.
MATERIALE ŞI METODE
Cercetările s-au efectuat după metoda de traseu. S-au colectat peste 2000
coli de ierbar. Au fost efectuate peste
1000 de relevee geobotanice. Cercetările geobotanice s-au executat conform
A. Borza, N. Boşcaiu, 1965. Prelucrarea materialului geobotanic s-a efectuat
conform metodologiei J. Braun-Blanquet (1964).
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Râul Prut (afluent de stânga al Dunării) îşi are izvorul în Carpaţi, străbate depresiunea din preajma Mării Negre şi se
varsă în Dunăre în apropierea comunei
Giurgiuleşti. Are lungimea de 850 km.
În funcţie de gradul de şerpuire al albiei,
de lăţimea luncii, de lăţimea teraselor
deasupra luncii şi de caracterul versanţilor, G. Bilinkis, V. Dubinovski, V. Pokatilov (1978) au împărţit valea Prutului
în şase sectoare mari: 1. Mămăliga-Lipcani; 2. Lipcani-Costeşti; 3. CosteştiPruteni; 4. Pruteni-Nemţeni; 5. Nemţeni-Cantemir; 6. Cantemir-Dunărea.
Vegetaţia din lunca Prutului a fost

atribuită la categoria vegetaţie forestieră
şi ierboasă azonală de luncă (Gh. Postolache, 1995, 2002). Vegetaţia spontană
este prezentă cu comunităţi atribuite la
trei tipuri de vegetaţie: 1. Vegetaţie acvatică şi palustră; 2. Vegetaţie praticolă;
3. Vegetaţie forestieră (zăvoaie).
Vegetaţia acvatică şi palustră. Încă
în prima jumătate a secolului trecut,
în lunca Prutului şi afluenţilor lui erau
multe lacuri cu vegetaţie acvatică şi
palustră (Arbore, 1904). Ca rezultat al
efectuării lucrărilor de desecare şi al îndreptării albiilor râurilor mici, suprafeţele cu vegetaţie acvatică şi palustră sa-u
redus evident. Cele mai mari suprafeţe
cu vegetaţie acvatică şi palustră s-au
păstrat în Rezervaţia ştiinţifică „Prutul
de Jos” şi în lacul Manta. Mici suprafeţe cu vegetaţie acvatică şi palustră s-au
păstrat în Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească”, aria protejată „Cantemir” şi în Ecosistemul acvatic „Lebăda
albă”, la gura râului Sărata etc.
Flora comunităţilor acvatice şi palustre din lunca Prutului include circa 50
de specii de plante vasculare. Cele mai
răspândite sunt speciile: Lemna minor,
Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza,
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Hydrocharis morsusranae, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Nymphoides peltata,
Scirpus tabernaemontanii, Phragmites

australis, Typha angustifolia, Typha
latifolia, Glyceri maxima, Butomus
umbelatus, Alisma plantago-aquatica,
Oenanthe aquatica. Au fost evidenţiate
5 specii de plante rare: Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Trapa natans,
Nymphaea alba, Typha laxmannii, dintre care ultimele 4 au fost incluse în
Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Fitocenozele acvatice reprezintă forme destul de variate. O parte din componentele lor se înrădăcinează în solurile subacvatice, altele nu sunt legate
de substrat şi pot migra. Acestea din
urmă se împart în subacvatice şi natante. Comunităţile vegetale natante au fost
atribuite la asociaţiile: Lemnetum minoris Oberd. ex T. Muller et Gors, 1960;
Lemnetum trisulcae Knapp et Steffers,
1962; Lemno-Spirodeletum polyrhizae
Koch, 1954; Spirodelo-Salvinietum natantis Slavniuc, 1956; Hydrocharitetum
morsus-ranae van Langendonck, 1935.
Multe din aceste comunităţi sunt instabile. Comunităţile subacvatice au fost
atribuite la asociaţiile: Ceratophylletum
demersi Eggler, 1933; Ceratophylletum
submersi Şoo, 1928. Vegetaţia hidroaeriană înrădăcinată ocupă suprafeţe mici
în special în Rezervaţia „Prutul de Jos” şi
este reprezentată prin fitocenoze atribuite la asociaţiile: Nymphoidetum peltatae
Bellot, 1951; Trapetum natants V. Karpati, 1963; Nymphaeetum albae, 1947;
Potametum lucentis Hueck, 1931. Vegetaţia emerso-aeriană-acvatică ocupă
suprafeţe mari în multe bazine acvatice.
Comunităţile vegetale emerso-aerieneacvatice au fost atribuite la asociaţiile:
Scirpo-Phragmitetum W. Koch, 1926;
Typhetum angustifoliae Şoo, 1927;
Typhetum latifoliae Lang, 1973; Glycerietum maximae Hueck, 1931; Typhetum
laxmannii Nedelcu, 1969; Spaganietum
erecti Roll, 1938; Butomo-Alismetum
lanceolati Segal et Westhoff, 1969; Oenantho aquaticae-Roripetum amphibiae
Lohmeyer, 1950.
Vegetaţia praticolă. Este prezentă
cu pajişti de luncă inundabile. Cele mai
mari suprafeţe cu vegetaţie praticolă în
lunca Prutului sunt în apropierea Rezervaţiei Pădurea Domnească. Ele se
formează datorită irigării naturale de
către apa râului revărsat şi fertilităţii
prin depunerile nămolurilor de scurgere. Ca rezultat al efectuării lucrărilor de
adâncire şi îndreptare a albiei râurilor
mici şi construirii de iazuri de acumulare, învelişul vegetal s-a schimbat
considerabil. Compoziţia şi structura

fitocenozelor din valea râului Prut se
schimbă în funcţie de regimul de umiditate, gradul de sărătură al solului şi
modul de activitate antropică. Au fost
evidenţiate şi descrise câteva categorii
de pajişti de luncă .
Pajiştile de luncă mlăştinoase se
formează în depresiuni unde aprovizionarea plantelor cu apă se realizează
direct de apele freatice bogate în substanţe minerale. Ele se caracterizează
prin prezenţa umezelii excesive permanente. Datorită acestui fapt, aceste pajişti se deosebesc prin productivitatea
înaltă a ierbii. În această categorie au
fost atribuite pajiştile în a căror compoziţie floristică a comunităţilor vegetale higrofitele constituie până la 50%
din numărul total de specii de plante
vasculare şi cu o frecvenţă însemnată a
mezohigrofitelor şi ultrahigrofitelor. În
compoziţia floristică a pajiştilor mlăştinoase mai frecvent predomină specii
de plante perene rizomale care proliferează puternic, din familiile Poaceae
şi Ciperaceae. Cele mai frecvente sunt
speciile: Bolboschoenus maritimus,
Eleocharis palustris, Eupatorium cannabinum şi a. Au fost evidenţiate populaţii de Thelypteris palustris, specie
de plană rară inclusă în Cartea Roşie
a Moldovei. Comunităţile pajiştilor de
luncă mlăştinoase au fost atribuite la
asociaţiile: Bolboschoenetum maritimi
Eggler, 1933; Eleocharitetum palustris
Ubrizsy, 1948; Eupatorietum cannabini R. Tx., 1937.
Pajiştile de luncă propriu-zise se
formează pe soluri tipice de luncă bogate şi suprasaturate cu umiditate, nesărăturate sau puţin sărăturate, acestea
caracterizându-se printr-un strat gros
de humus şi o bioactivitate înaltă. Umiditatea excesivă pe alocuri se datorează
prezenţei superficiale a apelor freatice,
din care cauză creşterea ierbii depinde
de gradul de adâncire al albiei râului.
Nivelul apelor freatice pe parcursul
perioadei de vegetaţie scade puţin. În
comparaţie cu pajiştile de luncă mlăştinoase, în pajiştile de luncă propriu-zise
numărul ultrahigrofitelor şi higrofitelor
scade şi creşte evident numărul speciilor mezohigrofite, mezofite şi mezoxerofitelor. Cele mai multe suprafeţe
s-au păstrat în Rezervaţiile ştiinţifice
Pădurea Domnească şi Prutul de Jos.
Mai frecvent se întâlnesc Agrostis stolonifera, Poa pratensis Potentilla anserina, Potentilla reptantis, Bekmania
eruciformis. Comunităţile pajiştilor de

luncă propriu-zise au fost atribuite la
asociaţiile: Filipendulo-Geranetum palustris Koch, 1926; Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohmeyer, 1953;
Caricetum vulpinae Şoo, 1927; Caricetum ripariae Soo, 1928; Caricetum
acutiformis Eggler, 1933; Agrostietum
stoloniferae Burduja et al., 1956; Ranunculetum repentis Knapp ex Oberd.,
1957; Poetum pratensis Răv., Cazac.
Et Turenschi ex Răv.et Mititelu, 1958;
Potentilletum anserinae Felfoldy; Potentilletum reptantis (Elias, 1974) I.
Pop, 1979; Bekmanietum eruciformis
Rapaics ex Soo, 1930; Trifolio-Lolietum perennis Kripelova, 1967.
Pajiştile de luncă halofile sunt răspândite în luncile râurilor Camenca,
Gârla Mare, Delia, Nârnova, Lăpuşna,
Sărata. Se formează pe soluri cu sărătură. Sursa principală de săruri o constituie rocile sărate şi apele freatice mineralizate. Gradul de sărăturare al solurilor variază de la o sărăturare slabă
cu un conţinut de săruri între 0,1-1,2%
până la solonceacuri, care conţin 1,5-2
% de săruri în orizonturile superioare
(Şestakov, 1977; Jigău, 1981). Masive
compacte de sărături se întâlnesc rar.
De cele mai multe ori ele formează
complexe cu soluri nesărăturoase. În
funcţie de gradele de sărăturare şi umiditate ale solului se schimbă şi comunităţile vegetale. Se caracterizează prin
abundenţa plantelor anuale, care constituie aproape jumătate din numărul
speciilor de plante vasculare. Ele se caracterizează prin compoziţie floristică
săracă. Cele mai multe specii enumeră
familiile: Chenopodiaceae, Poaceae,
Asteraceae. Comunităţile pajiştilor de
luncă halofile au fost atribuite la asociaţiile: Puccinelietum limosae Papaic
et Şoo, 1936.
Pajişti de luncă antropogene. S-au
format pe terenurile din jurul aşezărilor
omeneşti, pe la marginea drumurilor.
Ele au apărut pe locul pajiştilor inundabile ca rezultat al activităţilor umane,
cum ar fi desţelenirea, desecarea etc.
Comunităţile pajiştilor de luncă antropogene au fost atribuite la asociaţiile:
Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timar, 1947) R. Tx., 1950; Aegilopsetum cylindricae Buia et al., 1969;
Lolio – plantaginetum (Linkola, 1921)
Beger, 1930 em. Sissingh, 1969; Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae
Simion et Dihoru, 1936; Calamagrostietum epigei Jurasec, 1928; Sambucetum ebuli Feifoldy, 1942; Tanaceto-ArNR. 5 (29) octombrie 2006
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temisietum vulgaris R.Tx.ex Slavnic,
1951; Arctietum lappae Felfoldy 1942;
Cirsietum lanceolati-arvense Morariu,
1943; Artimisietum annuae Morariu,
1943; Xantietum spinosi Fefoldy, 1942;
Cirsio –Convoletum arvensis Burduja
et Diaconescu, 1978; Polygono hydropiperi-Bidentetum tripartiti Lohmeyer
in R.Tx.,1950.
Vegetaţia forestieră se dezvoltă în
condiţii ecologice specifice. Pe lângă
precipitaţiile atmosferice, drept sursă
de asigurare cu apă a plantelor servesc
apele freatice. Un factor important
care influenţează asupra compoziţiei şi
structurii vegetaţiei de luncă îl constituie inundaţiile. În timpul revărsărilor
râurilor, creşte considerabil nivelul
apelor freatice, condiţionând inundaţiile din văile râurilor şi depunerea de
aluviuni nisipoase, praf-nămoloase. În
funcţie de gradul de inundaţie şi aluviuni, pădurile de luncă se împart în păduri cu o durată scurtă de inundaţie şi
păduri cu o durată lungă de inundaţie.
Lunca de lângă albia râului se deosebeşte prin intensitatea mare a proceselor
aluviale. Ea se compune din depuneri
nisipoase. Solurile sunt slab dezvoltate,
sărăcăcioase. Apele sunt aproape de suprafaţă. Partea centrală a luncii are un
relief mai uniform, depunerile aluviale
constituie un strat mai subţire, fiind alcătuite din nisip mărunt amestecat cu
argilă. Solurile sunt mai puţin drenate.
Lângă terase depunerile aluviale sunt
neînsemnate. Umiditatea solului este
periodică. În aşa fel, vegetaţia luncilor
se formează sub influenţa unor condiţii
instabile. Fiecare zonă are condiţii ecologice specifice, având, în acelaşi timp,
condiţii ecologice proprii.
Ele au o repartiţie neuniformă. Majoritatea suprafeţelor sunt sub formă
de fâşii de-a lungul albiei Prutului. În
funcţie de condiţiile ecologice, au fost
evidenţiate patru categorii de păduri.
Răchitişurile. S-au format lângă albia râului. În această parte a râului sunt
foarte intensive procesele aluviale. S-au
format pe depuneri nisipoase. Solurile sunt slab dezvoltate, sărăcăcioase.
Apele sunt aproape de suprafaţă. Vegetaţia comunităţilor de răchitişuri este
reprezentată prin speciile de arbuşti de
salcie: Salix triandra, S. viminalis, S.
cinerea. Sunt frecvente sângerul (Swida sanguinea) şi cătina roşie (Tamarix
ramosissima), hameiul (Humulus lupulus). Învelişul ierbos este neuniform.
În locurile neumbrite cu multă ume28
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zeală, acoperirea proiectivă cu ierburi
poate fi până la 100%. Sunt frecvente
asemenea specii de plante ca trestia
(Phragmites australis), murele (Rubus
caesius), floarea-de-leac (Ranunculus
repens), mai puţin frecvente sunt trestia-de-câmp (Calamagrostis epigeios),
scrântitoarea (Potentilla reptans), iarba
- câmpului (Agrostis stolonifera), pirul-târâtor (Elytrigia repens). Comunităţile de răchitişuri au fost atribuite la
asociaţia Salicetum triandrae-viminalis (Malcuit 1929) R. Tx., 1948.
Sălcişurile. Cele mai mari suprafeţe cu păduri de salcie au fost descrise în Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea
Domnească” şi în Rezervaţia ştiinţifică
„Prutul de Jos”. S-au format pe locurile mai puţin ridicate ale luncii Prutului. Solurile aluviale slab dezvoltate
sunt formate din depuneri nisipoase şi
uşor argiloase, cu o mică cantitate de
humus. Sunt caracteristice arboreturi
pure cu consistenţa de 0,6-0,8. În arboret predomină salcia albă (Salix alba).
Ca specii însoţitoare sunt salcia fragilă
(Salix fragilis), plopul negru (Populus
nigra), plopul alb (Populus alba), ulmul (Ulmus laevis). Stratul arbuştilor
este neuniform. Mai frecvenţi sunt socul negru (Sambucus nigra), sângerul
(Swida sanguinea). Mai puţin frecvenţi
sunt lemnul - câinesc (Ligustrum vulgare), călinul (Viburnum opulus), salba
- moale (Euonymus europaea), salcia
(Salix capraea) şi a. În multe locuri
este abundent hameiul (Humulus luplus). Stratul ierburilor este dezvoltat
neuniform. Mai abundente sunt piciorul-cocoşului (Ranunculus reptans),
cinci-degete (Potentilla reptans), piciorul-caprei (Aegopodium podagraria).
Sunt prezente multe specii ruderale
(Urtica dioica, Arctium tomentosum
şi a.). Au fost evidenţiate aşa specii de
plante rare ca Fraxinus pallisae, Alnus incana, Frangula alnus, Viburnum
opulus. În salcâmete, pe staţiuni caracteristice pentru sălcişuri din Rezervaţia
„Pădurea Domnească”, a fost evidenţiată o populaţie de limba-şarpelui (Ophioglossum vulgatum), specie de plantă
rară inclusă în Cartea Roşie a Moldovei. Comunităţile vegetale din sălcişuri
au fost atribuite la asociaţia Salicetum
albae Iassler, 1926.
Plopişurile. Pe sectoare mai înalte
(decât cele de sălcişuri) ale luncii de nivel mediu se formează păduri de plop.
În comparaţie cu sălcişurile, aici inundaţiile sunt relativ de scurtă durată, de

aceea forţa de inundaţie şi cea a factorilor aluviali scad considerabil. Plopişurile reprezintă o formă tranzitivă de la
sălcişuri către stejărete. Au fost evidenţiate multe suprafeţe cu păduri de plop
alb (Populus alba) şi puţine suprafeţe
de plop negru (Populus nigra). Cele
mai multe suprafeţe de plop alb au fost
înregistrate în sectorul Balatina al Rezervaţiei Pădurea Domnească. Sunt arborete pure de plop alb. Dintre speciile
însoţitoare mai frecvent sunt prezente
salcia albă (Salix alba), ulmul (Ulmus
laevis), stejarul (Quercus robur), frasinul (Fraxinus excelsior). Etajul doi
este slab exprimat. Sunt prezente solitar exemplare de jugastru (Acer campestre), păr-de-pădure (Pyrus pyraster),
arţar tătăresc (Acer tataricum). Consistenţa arboretului este de 0,6-0,8. Regenerarea naturală a plopului este bună.
Subarboretul este mai bine dezvoltat
în arboretele cu consistenţă mai mică.
Sunt mai frecvente sângerul (Swida
sanguinea), socul negru (Sambucus
nigra), salba - moale (Euonymus europaea), spinul - cerbului (Rhamnus catharctica), lemnul - câinesc (Ligustrum
vulgare), porumbelul (Prunus spinosa), călinul (Viburnum opulus), alunul
(Corylus avellana). Pe alocuri creşte
cruşinul (Frangula alnus), cătina roşie (Tamarix ramosissima). Pe arbori,
în puţine locuri, se agaţă viţa de vie de
pădure (Vitis sylvestris). În plopişuri
au fost întâlnite aşa specii rare cum ar
fi Frangula alnus, Viburnum opulus,
Fritilaria melagroides. Învelişul ierbos este bine dezvoltat. Acoperirea cu
ierburi este de 40-80%. În învelişul ierbos al pădurilor de plop sunt frecvente
murele (Rubus caesius), piciorul caprei
(Aegopodium podagraria). Se mai întâlnesc silnicul (Glechoma hederacea),
iarba-de-lingoare (Lisimachia numularia), pochivnicul (Asarum europaeum),
lăcrimioarele (Convallaria majalis),
păpălăul (Physalis alkekengi). Primăvara devreme în unele locuri pot fi întâlnite populaţii de brebenei (Corydalis
solida, C.cava), viorele (Scilla bifolia)
şi a. Comunităţile de plop alb au fost
atribuite la asociaţia Populetum albae
fraxinosum besarabicum (Borza, 1937;
Arvat, 1939). Au fost descrise comunităţi forestiere care ar putea fi atribuite
la asociaţia Salici-populetum MejerDrees, 1935.
Stejăretele. Pe locurile mai ridicate
ale luncii râului Prut s-au format comunităţi ale pădurilor de stejar. Cele mai

mari suprafeţe de păduri de stejar pedunculat (Quercus robur) de luncă s-au
format în Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească”. În aceste păduri perioada de inundaţie are o durată mai
scurtă. Solurile sunt de pădure, formate
pe depuneri aluviale. Condiţiile naturale favorizează creşterea şi dezvoltarea
unor arborete de productivitate superioară. Mai des sunt arborete de stejar
pedunculat. În arboret sunt frecvente
ulmul (Ulmus laevis, U.carpinifolia),
frasinul (Fraxinus excelsior) şi plopul
alb (Populus alba). În etajul doi mai
abundent şi foarte frecvent este jugastrul (Acer campestre). Solitar sunt prezenţi părul-de-pădure (Pyrus pyraster),
carpenul (Carpinus betulus), mărul-depădure (Malus sylvestris), arţarul tătăresc (Acer tataricum).
Subarboretul este neuniform şi prezentat de aşa specii: sângerul (Swida
sanguine), socul negru (Sambucus nigra), alunul (Corylus avellana), salba
- moale (Euonymus europaea), spinul - cerbului (Rhamnus catharctica),
lemnul - câinesc (Ligustrum vulgare),
porumbrelul (Prunus spinosa), călinul
(Viburnum opulus), păducelul (Crataegus monogyna). În puţine locuri se
agaţă pe copaci viţa de vie de pădure
(Vitis sylvestris). Gradul de acoperire a
ierburilor este de 60-90%. În stejărete
sinuzia plantelor vernale este mai bine
exprimată decât în plopişuri. Primăvara devreme, până la apariţia frunzelor
pe copaci, înfloresc viorelele (Scilla
bifolia), brebeneii (Corydalis solida,
C.cava). Puţin mai târziu înfloresc dentiţa (Dentaria bulbifera), lăcrimioarele
(Convallaria majalis), mierea – ursului
(Pulmonaria officinalis), pecetea - lui
- Solomon (Polygonatum latifolium),
firuţa (Poa nemoralis). În stejărete este
exprimat mai bine decât în plopişuri
grupul plantelor care îşi păstrează frunzele verzi şi iarna: pochivnicul (Asarum
europaeaum), iedera (Hedera helix),
rogozurile (Carex brevicolis, C.pilosa).
În pădurile de luncă au fost înregistrate
aşa specii de plante rare: Vitis sylvestris, Frangula alnus, Fritillaria melagroides, Paris quadrifolia, Epipactis
heleborine, Cystopteris fragilis.
Impacte naturale şi antropice asupra vegetaţiei
Pe parcursul ultimelor secole omul
a influenţat multe schimbări în vegetaţia din lunca Prutului. A defrişat multe
suprafeţe de păduri din lunca Prutului,
cu scop de utilizare a lemnului, pentru

lărgirea suprafeţelor agricole, şi a provocat anumite modificări în landşafturi, toate având anumite repercusiuni
în structura şi dinamica fitocenozelor.
Mari schimbări a provocat omul în
structura landşafturilor din valea Prutului, mai ales în a doua jumătate a secolului trecut. În anii 1960-1970 au fost desecate suprafeţe cu vegetaţie acvatică şi
palustră din sectoarele Cantemir-Cahul.
În acest teritoriu au fost create plantaţii
agricole care practic nu au adus rezultatele preconizate şi în prezent multe
pământuri sunt abandonate. O asemenea situaţie s-a creat în sectorul Balatina-Pruteni, unde, de asemenea, au fost
desecate locurile băltoase şi în prezent
circa 6000 ha cu pământuri au fost abandonate şi sunt cu vegetaţie de luncă de o
productivitate inferioară.
În urma unor activităţi hidrotehnice
care au fost efectuate fără careva argumentări ştiinţifice, în rezultat au avut de
suferit mari suprafeţe de păduri. În anul
1978 a fost construit barajul Costeşti
– Stânca, cu un volum de 1085 m de
apă, pe râul Prut. Ca rezultat al construirii barajului, au fost stopate inundaţiile
în aval de baraj. Absenţa inundaţiilor
pe parcursul a 27 ani a dus la schimbări
esenţiale în ecosistemele forestiere şi
pajiştile situate mai ales în aval de baraj. În pădurile din Rezervaţia Pădurea
Domnească s-a constatat faptul că a
coborât nivelul apelor subterane. Ca
rezultat al coborârii apelor subterane
au avut loc schimbări esenţiale în compoziţia şi structura ecosistemelor forestiere mai ales din Rezervaţia ştiinţifică
„Pădurea Domnească” (suprafaţa 6032
ha) şi tot atâtea suprafeţe cu pajişti din
această regiune. Consecinţele acestui
baraj asupra vegetaţiei sunt următoarele:
• stejarul pedunculat (Quercus robur)
cu arbori remarcabili se usucă şi sunt
substituiţi de arboreturi derivate de jugastru.
• ca rezultat al destabilizării ecosistemelor de sălcii şi de plop, aceste ecosisteme se usucă în mare parte şi sunt
substituite şi invadate de arţarul american (Acer negundo).
• îşi lărgesc aria de răspândire speciile ruderale (urzica, turiţa) care sunt
străine ecosistemelor spontane.
• a scăzut productivitatea şi a crescut
vulnerabilitatea ecosistemelor din aval
de baraj.
Pentru ameliorarea situaţiei create, în
pădurile şi pajiştile din aval de barajul
Costeşti-Stânca s-a propus de organizat

2-3 inundaţii din contul apelor barajului
Costeşti-Stânca. S-a propus ca în perioada de vegetaţie (mai-august) să fie
eliberate anumite cantităţi de apă care
vor umple gârlele cu apă din lunca Prutului şi vor crea anumite rezerve de apă
în ecosistemele forestiere şi în pajiştile
din luncă. Credem că o dată cu implementarea acestor măsuri, se va îmbunătăţi situaţia în pădurile şi pajiştile din
aval de barajul Costeşti-Stânca.
Conservarea biodiversităţii. Primele lucrări de conservare a suprafeţelor
cu vegetaţie valoroasă din lunca Prutului au fost începute în prima jumătate
a secolului trecut. O suprafaţă (33,6
ha) de pădure de luncă Valea-Mare
(actualmente Ocolul Silvic Ungheni),
prin Hotărârea Consiliului de Miniştri
al României din 19 iulie 1937, a fost
declarată Monument al naturii din Basarabia. Prin Hotărârea Guvernului
Moldovei nr.5 din 8 ianuarie 1975 „Cu
privire la luarea sub ocrotirea statului
a obiectelor naturale şi complexelor de
pe teritoriul R.S.S. Mioldoveneşti”, au
fost luate sub protecţia statului 6 sectoare cu vegetaţie de luncă cu o suprafaţă totală de 445,7 ha. Ele au fost atribuite la 2 categorii de arii protejate:
1 rezervaţie peisagistică ( Antoneşti,
raionul Leova), cu suprafaţa de 230,5
ha, şi 5 suprafeţe forestiere (Cuhneşti
51 ha, Tomeşti 99 ha, pădurea Balatina 4 ha (raionul Glodeni) valoroase şi
2 suprafeţe de păduri în raionul Hânceşti (Danco 45 ha şi Nemţeni 16 ha).
Pentru păstrarea sectorului cu vegetaţie
acvatică şi palustră din apropierea centrului raional Cantemir, în anul 1982,
a fost instituită braniştea Cantemir cu
o suprafaţă de 132 ha. În scopul protecţiei florei şi faunei din lacul Beleu şi
a luncilor inundabile din împrejurimile
lui, pentru crearea condiţiilor favorabile reproducerii plantelor şi animalelor
rare, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 23 aprilie 1991, a
fost instituită Rezervaţia Prutul de Jos
cu o suprafaţă de 1691 ha. Prin aceeaşi
hotărâre, sectorul adiacent Rezervaţiei
„Prutul de Jos”, cu o laţime de 1,5 km,
a fost declarat zonă – tampon. În baza
cercetărilor efectuate de Gh.Postolache
în anul 1997 a fost propusă o suprafaţă
de 168,3 ha pentru a fi instituită zona cu
protecţie integrală a Rezervaţiei Prutul
de Jos. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 2 iulie
1993 „Cu privire la crearea Rezervaţiei
naturale de stat „Pădurea Domnească”
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a fost instituită Rezervaţia „Pădurea
Domnească”, pe baza pădurilor de
luncă (Ocoalele silvice Balatina şi Călineşti) din lunca Prutului. Rezervaţia
„Pădurea Domnească” a fost organizată cu scopul păstrării celor mai reprezentative suprafeţe de păduri de luncă
(zăvoaie), conservării unor specii şi
comunităţi de plante şi restabilirii biodiversităţii celor mai caracteristice fitocenoze de luncă. În baza cercetărilor
efectuate în anul 2003 a fost propusă
zona cu protecţie integrală din Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească”
(Postolache Gh, ş. a., 2003).
Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 25 februarie 1998,
a fost adoptată ”Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat”.
Conform acestei hotărâri, actualmente, pentru conservarea biodiversităţii, în lunca Prutului este instituită o
reţea de arii protejate cu o suprafaţă
totală de 8931,4 ha, care include 2
rezervaţii ştiinţifice (Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”, suprafaţa 1691
ha şi Rezervaţia ştiinţifică ”Pădurea
Domnească”, suprafaţa 6032 ha; 5
rezervaţii naturale A) Silvice: Dancu
(131 ha), Nemţeni (20,9ha), SărataRăzeşi (27 ha), Pogăneşti (203 ha),
Zberoaia-Lunca (147,9 ha); 2 rezervaţii naturale C) Mixte: Cantemir (132
ha), Ecosistemul acvatic „Lebăda
albă” (suprafaţa 30 ha); 2 rezervaţii
peisagistice: Valea Mare (suprafaţa
373 ha) şi Lunca inundabilă Antoneşti
(93,6 ha) şi un sector reprezentativ cu
pajişti de luncă în apropierea or. Leova (suprafaţa 50 ha).
A fost inventariată componenţa
floristică şi fitocenotică a Rezervaţiei ştiinţifice Prutul de Jos (Postolache, Chetroi, 1997) şi Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”(Postolache Gh., Ţarigradschi V.,
Covali V., Postolache D., Bucătari
S, 2003), Ariilor protejate Dancu
(131 ha), Nemţeni (20,9 ha), Sărata-Răzeşi (27 ha), Pogăneşti (203
ha), Zberoaia-Lunca (147,9 ha)
şi Valea Mare (suprafaţa 373 ha),
(Covali, 2005, 2006).
Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii
biologice (2002) au menţionat necesitatea de a cerceta în continuare vegetaţia, inclusiv cea din lunca Prutului în
planul evidenţierii a noi suprafeţe cu
vegetaţie valoroasă, pentru a fi luate
sub ocrotirea statului.
30
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Concluzii
În rezultatul cercetărilor ştiinţifice a
fost evidenţiată compoziţia floristică
şi fitocenotică a vegetaţiei spontane
din lunca Prutului şi luncile afluenţilor
Prutului de Mijloc (Delia, Nârnova,
Lăpuşna, Tigheci, Sărata, Larga. Este
stabilită compoziţia floristică şi fitocenotică a Rezervaţiilor ştiinţifice „Prutul
de Jos” şi „Pădurea Domnească” şi a
Ariilor protejate Dancu, Nemţeni, Sărata-Răzeşi, Pogăneşti, Zberoaia-Lunca, Valea Mare, Cantemir. Sunt evidenţiate populaţiile cu plante rare. Au fost
evidenţiate suprafeţe valoroase care
pot fi luate sub protecţia statului.
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FLORA ŞI VEGETAŢIA PAJIŞTILOR DIN LUNCA
RÎULUI SĂRATA

Aliona Miron, doctorandă,
Grădina Botanică (Institut), AŞM

Abstract: This article presents the floristic and phytocenotic composition of grassland of the river
Sarata.
Keywords: floristic composition, plant community, vegetation association

INTRODUCERE
Rîul Sărata izvorăşte în apropierea satului Sărata-Mereşeni,
raionul Hînceşti şi se revarsă în
râul Prut, la 1,5 km nord-vest de
satul Nicolaevca, raionul Leova,
la distanţa de 187 km de punctul
de vărsare a rîului Prut în Dunăre.
Lungimea rîului este de 59 km, iar
suprafaţa bazinului de acumulare
– 706 km2. Principalii afluenţi ai rîului
Sărata sunt: pe dreapta – rîul Orac
(22 km), pe stînga – rîul Sărăţica
(15 km). Bazinul rîului Sărata este
amplasat în partea de nord a stepei
Bugeac şi se întinde de la nord-est
la sud-vest. În aval de locul de vărsare a afluentului Sărăţica este predominant dezvoltat pe partea dreaptă. (9). Pe tot parcursul său rîul are
un caracter liniştit de cîmpie. Peste
80% din albia lui este canalizată. În
bazinul rîului Sărata se atestă peste 60 iazuri, dintre care cele mai
mari sunt: Sărata Nouă, Cneazevca, Caracui şi Sărata Galbenă. În
lunca rîului şi pe pantele aferente
sunt amplasate 14 localităţi cu o populaţie de peste 16 mii locuitori (5).
Date despre flora şi vegetaţia rîului Sărata sunt puţine. S-a colectat
ierbar în unele habitate din lunca
rîului Sărata. Gh. Postolache (1995)
face o descriere scurtă despre vegetaţia din valea rîului Sărata (6).
De aceea, cercetările noastre au
avut ca scop evidenţierea compoNR. 5 (29) octombrie 2006
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ziţiei floristice şi fitocenotice a vegetaţiei din lunca rîului Sărata, cu
scopul evidenţierii suprafeţelor cu
vegetaţie valoroasă pentru conservarea biodiversităţii.

Tabelul 1
Diversitatea taxonomică a florei
rîului Sărata
Familia

Apiaceae

Conium
Daucus
Eryngium
Peucedanum
Torilis

1
1
1
1
1

Asteraceae

Achillea
Artemisia
Bidens
Carduus
Centaurea
Cirsium
Erigeron
Inula
Matricaria
Scorzonera
Sonchus
Taraxacum
Tanacetum
Tragopogon
Xanthium

1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fabaceae

Amorfa
Astragalus
Coronilla
Lathyrus
Lotus
Medicago
Melilotus
Trifolium

1
1
1
1
1
1
1
3

Lamiaceae

Cercetările privind flora şi vegetaţia s-au efectuat pe parcursul perioadelor de vegetaţie în anii 20042006. Au fost cercetate pajiştile din
lunca rîului Sărata de la izvor pînă la
vărsarea în rîul Prut. Cercetările au
fost efectuate conform metodelor J.
Braun – Blanquet, 1964, A. Borza,
N. Boşcaiu (1965), D. Ivan (1979)
şi al. (1, 2, 4). Prin parcurgerea în
prealabil au fost stabilite locurile
pentru cercetări, care a fost urmată
de cercetări geobotanice detaliate
pe itinerar (7). Au fost colectate circa 250 coli de ierbar, în special al
speciilor puţin cunoscute.
Pentru efectuarea descrierilor
geobotanice s-au ales suprafeţe de
probă cît mai omogene din punctul
de vedere al „fizionomiei” vegetaţiei, reliefului, solului etc. (4). Releveele au fost făcute pe suprafeţe cu
mărimea de 100 m2 (10 x 10). Au
fost efectuate 60 relevee.
Cercetările de laborator au inclus
analiza taxonomică, formelor vitale,
categoriile ecologice, geografice,
economice şi bioformelor.

Ballota
Marrubium
Mentha
Phlomis
Salvia
Teucrium
Thymus

1
1
1
1
1
1
1

Agrostis
Alopecurus
Arrhenatherum
Beckmannia
Bromus
Calamagrostis
Elytrigia
Glyceria
Lolium
Poa
Phragmites
Puccinellia
Hordeum

1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Analiza florei. În baza cercetărilor
efectuate în lunca rîului Sărata au
fost înregistrate 125 specii de plante
vasculare. S-a stabilit apartenenţa
speciilor de plante înregistrate la 34
familii si 94 genuri (3, 8). Cele mai
reprezentative familii sunt: Asteraceae (15 specii), Poaceae (13 specii), Fabaceae (8 specii), Lamiaceae
(7 specii) şi Apiaceae (5 specii).
Cele mai reprezentative genuri sunt
Artemisia , Trifolium şi Puccinellia cu
cîte trei specii fiecare (tabelul 1).
Din punctul de vedere al compoziţiei formelor vitale predomină plantele ierboase perene (68,3%), urmate
de plantele anuale (20%) (figura 1).
După regimul de umiditate la care
sunt adaptate plantele s-a constatat un spectru larg de forme ecolo32
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Numărul
de specii

Poaceae

MATERIALE ŞI METODE

Genul

gice. Predominante sunt speciile ce
se încadrează în grupa de la xeromezofite – mezofite (14%), în grupa
mezohigrofite (13%). Grupa mezohigro – higrofite constituie 11%, iar
xeromezofitele – 10%. Celelalte
grupe au o pondere mai mică.
În flora rîului Sărata au fost evidenţiate 25 specii de plante ruderale, ceea ce constituie 20% din
numărul total de specii de plante
vasculare. Aceste plante sunt indicatoare ale solurilor cu un conţinut ridicat de cationi de amoniu
(NH4+). Au mai fost evidenţiate 11
specii de plante (8,8%) care cresc
pe soluri cu troficitate mijlocie şi ridicată (T=50 - 140) , iar 17 specii
sunt plante halofite indicatoare ale
solurilor saline cu un conţinut înalt
de cationi de Na+ şi Mg2+.
În rezultatul analizei formelor
biologice (bioformelor) s-a evidenţiat predominarea hemicriptofitelor
(51,8%) şi terofitelor (19%) (figura 2).
Conform repartiţiei geografice predomină elementul eurasiatic (42,7%). Plantele cu areal
cosmopolit
constituie
11,8%,
eurasiatic
continental
-10,9%
şi circumpolar - 10% (figura 3).
În flora din lunca rîului Sărata au
fost evidenţiate specii de plante
care aparţin la anumite categorii de
utilizare: medicinale – 31% (Althaea officinalis, Lotus corniculatus,
Symphytum officinale, Elytrigia repens, Ranunculus acris, Galium verum), melifere – 18% (Symphytum
officinale, Berteroa incana, Ballota
nigra, Marrubium vulgare, Salvia
nemorosa, Althaea officinalis, Potentilla reptans), furajere – 31%
(Puccinellia distans, P.gigantea,
Calamagrostis epigeios, Elytrigia
repens,
Astragalus onobrychis,
Lotus corniculatus), toxice – 9%
(Conium maculatum, Tanacetum
vulgare, Ranunculus acris).
În lunca rîului Sărata au fost evidenţiate trei specii de plante rare:
pătlagina-apei (Alisma gramineum),
săghioara ( Iris halophila), papura
Laxman ( Typha laxmannii), ultima
este inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Mai jos dăm lista speciilor de
plante din pajiştile din lunca rîului
Sărata:

Acer negundo; Achillea neilreichii; Agrostis stolonifera; Alisma
gramineum; Alisma lanceolatum;
Allium oleraceum; Alopecurus pratensis; Althaea officinalis; Amorpha
fruticosa; Arrhenatherum elatius;
Artemisia absinthium; Artemisia
annua; Artemisia austriaca; Asperula humifusa; Astragalus onobrychis; Atriplex nitens; Ballota nigra;
Beckmannia eruciformis; Berteroa
incana; Bidens tripartita; Bolboshoenus maritimus; Borago officinalis; Bromus arvensis; Butomus umbellatus; Calamagrostis epigeios;
Calystegia sepium; Carduus thoermeri; Carex melanostachya; Carex
riparia; Carex vulpina; Centaurea
adamii; Centaurea diffusa; Cirsium
arvense; Conium maculatum; Consolida regalis; Convolvulus arvensis; Coronilla varia; Daucus carota;
Echium vulgare; Eleocharis palustris; Elytrigia repens; Elytrigia intermedia; Erigeron acris; Eryngium
campestre; Erysimum repandum;
Euphorbia agraria; Euphorbia villosa; Galium mollugo; Galium verum; Geranium collinum; Glyceria
maxima; Glyceria plicata; Hordeum
leporinum; Hypericum perforatum;
Inula germanica; Iris halophila;
Juncus compressus; Juncus gerardii; Lathyrus pratensis; Lemna
minor; Lemna trisulca; Lepidium
draba; Lepidium latifolium; Lepidium ruderale; Linum austriacum;
Lolium perene; Lotus corniculatus;
Lysimachia nummularia; Lythrum
salicaria; Lythrum virgatum; Malva
neglecta; Marrubium vulgare; Matricaria perforata; Medicago lupulina; Melampyrum argyrocomum;
Melilotus officinalis; Mentha arvensis; Peucedanum carvifolium; Phlomis pungens; Phragmites australis;
Plantago maxima; Plantago media; Poa palustris; Poa pratensis;
Polygonum aviculare; Polygonum
persicaris; Potentilla reptans; Potentilla supina; Puccinellia distans;
Puccinellia gigantea; Puccinellia
limosa; Ranunculus acris; Ranunculus sceleratus; Rorippa palustris;
Rorippa sylvestris; Rumex confertus; Rumex sanguineus; Rumex
stenophyllus; Salicornia europaea;
Salvia nemorosa; Scirpus tabernaemontani; Scorzonera parviflora;

Figura 1. Spectrul formelor biologice

Figura 2. Spectrul bioformelor (%)

Figura 3. Spectrul geoelementelor (%)
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Foto 1. Vegetaţie acvatică şi palustră în iazul din satul Sărata-Mereşeni
Sonchus arvensis; Suaeda prostrata; Symphytum officinale; Tamarix
ramosissima; Tanacetum vulgare;
Taraxacum officinale; Teucrium
polium; Thymus marschallianus;
Torilis arvensis; Tragopogon orientalis; Trifolium fragiferum; Trifolium
pratense; Trifolium repens; Typha
angustifolia; Typha latifolia; Typha
laxmannii; Urtica dioica; Valeriana officinalis; Verbascum blattaria;
Verbascum phoeniceum; Veronica
scutellata; Xanthium strumarium.
Analiza vegetaţiei. În lunca rîului Sărata a fost evidenţiată vegetaţie acvatică, palustră, praticolă şi
comunităţi de arbuşti (cătină roşie).
Vegetaţia acvatică şi palustră a
fost înregistrată în bazinele acvatice care au fost construite în lunca
rîului Sărata. Mici suprafeţe cu vegetaţie palustră au fost înregistrate de-a lungul albiei rîului Sărata.
Comunităţile de plante din bazinele
acvatice au fost atribuite la următoarele asociaţii:
1. As. Lemnetum minoris
Oberd. ex T. Muller et Gors, 1960.
Include comunităţi de plante care
sunt răspîndite în apropierea malurilor apelor la adîncimea de 20
– 100 cm. Se dezvoltă bine pe sectoare bogate în substanţe nutritive
în apropierea desişurilor de stuf şi
papură. Învelişul vegetal poate acoperi toată suprafaţa apei (foto 1).
Au fost înregistrate comunităţi de
plante de lintiţă în lacurile din apropiere de Sărata-Mereşeni, Sărata
34
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Galbenă, Sărata Nouă. În afară de
lintiţă (Lemna minor) în comunităţile de plante sunt frecvente: cosorul
(Ceratophyllum demersum), lintiţa
trisulcată (Lemna trisulca). În stratul de deasupra apei sunt frecvente
Typha angustifolia, Phragmites australis, Scirpus tabernaemontani.
2. As. Typhetum angustifoliae
Pignatti, 1953.
Se întîlneşte în preajma malurilor
lacurilor, iazurilor, bazinelor de acumulare din apropierea satelor Vîlcele, Filipeni, Sărata-Mereşeni, Sărata
Galbenă. Se formează pe locurile
cu adîncime mică (5-50 cm). Comunităţi de plante cu o abundenţă
mare a papurii (Typha angustifolia). Sunt frecvente Typha latifolia,
Alisma plantago-aquatica, Geranium collinum. La suprafaţa apei se
poate întîlni Lemna minor, Lemna
trisulca.
Vegetaţia praticolă a fost înregistrată în pajiştile din lunca rîului
Sărata în localităţile: Sărata-Mereşeni, Sărata Galbenă, Vozneseni,
Sărata Nouă, Vîlcele. Comunităţile
de plante au fost atribuite la următoarele asociaţii:
3. As. Glycerietum maximae
Hueck, 1931.
Această asociaţie se întîlneşte
în lunca mlăştinoasă de lîngă iazul
de la Sărata Nouă. Fitocenozele
sunt edificate de Glyceria maxima. În componenţa floristică se
înregistrează Agrostis stolonifera,
Eleocharis palustris, Beckmannia

eruciformis, Alisma gramineum.
Acoperirea cu ierburi constituie în
medie 90%.
4. As. Caricetum vulpinae Soo,
1927.
Au fost înregistrate comunităţi de
plante de rogoz (Carex vulpina) pe
soluri umede de luncă înmlăştinită
în localităţile: Sărata Nouă, Sărata
Galbenă, Vîlcele. În învelişul ierbos
predomină Carex vulpina. Sunt
frecvente speciile: Agrostis stolonifera, Carex riparia.
5. As. Eleocharietum palustrisUbrizsy, 1948.
Se întîlneşte pe locuri joase şi
umede, în preajma iazurilor de lîngă satele: Sărata Nouă, Sărata Galbenă, Filipeni, Vîlcele. Împreună cu
Eleocharis palustris în comunităţile de plante se întîlnesc speciile:
Bolboschoenus maritimus, Alisma
plantago-aquatica, Butomus umbellatus.
6. As. Bolboschoenetum maritimi Eggler, 1933.
A fost înregistrată în preajma malurilor bazinelor cu apă în satul Filipeni, Sărata Galbenă, Vîlcele. În
comunităţile de plante predomină
Bolboschoenus maritimus. Speciile
caracteristice sunt: Scirpus tabernaemontani, Juncus gerardii.
7. As. Agrostidetum stoloniferae Burduja et al. 1956.
Sectoare mici de Agrostis stolonifera s-au întîlnit în localităţile Sărata-Mereşeni, Sărata Nouă, Sărata
Galbenă. Se formează în condiţiile
din partea centrală a luncii inundabile, unde umiditatea este suficientă, nu are deficit vara şi stagnarea
apei nu este de scurtă durată. În
comunităţile de plante sunt frecvente speciile: Juncus gerardii, Trifolium fragiferum, T. repens, Potentilla
reptans.
8. As. Potentilletum reptantis
(Elias 1974) I. Pop, 1979.
Fitocenoze cu Potentilla reptans
au fost înregistrate în satul Vîlcele
într-o pajişte de luncă degradată.
Specia dominantă Potentilla reptans este însoţită de Taraxacum officinale, Plantago major şi a.
Vegetaţia arbustivă a fost atribuită
la asociaţia Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae. Se întîlneşte
în localităţile Vîlcele şi Sărata Nouă.

9. As. Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae Simon et
Dihoru, 1963.
Fitocenozele cu Tamarix ramosissima şi Calamagrostis epigeios
formează tufişuri în lunca rîului Sărata lăngă satele Vîlcele şi Sărata
Nouă (foto 2). Edificatorul este Tamarix ramosissima, arbust cu înălţimea de 2-4 m. În învelişul ierbos
se întîlnesc frecvent speciile: Calamagrostis epigeios, Puccinellia
distans, Juncus gerardii, Agrostis
stolonifera, Bromus arvense, Urtica
dioica. Solitar se întîlnesc: Daucus
carota, Sonchus arvensis, Achillea
neilreichii.
În lunca rîului Sărata au fost înregistrate patru sectoare cu vegetaţie valoroasă.
Un sector se află în partea sudică
a satului Sărata-Mereşeni (foto 1).
În acest sector au fost evidenţiate
comunităţi praticole (Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis,
Agrostis stolonifera, Lotus corniculatus) şi comunităţi cu vegetaţie acvatică şi palustră (Lemna minor, Typha
angustifolia, Phragmites australis,
Scirpus tabernaemontani ş.a.).
Al doilea sector se află în apropierea satului Troiţa. În acest sector a
fost găsită Typha laxmannii, plantă
inclusă în Cartea Roşie a Republicii
Moldova.
Al treilea sector se află în apropierea iazului de lîngă Sărata Nouă.
Aici creşte o bogată vegetaţie de
luncă propriu-zisă, de luncă mlăştinoasă şi halofită (Agrostis stolonifera, Glyceria maxima, Beckmannia
eruciformis, Alopecurus pratensis,
Carex vulpina, Eleocharis palustris,
Scorzonera parviflora, Juncus gerardii). În apropierea albiei rîului
creşte cătina-roşie (Tamarix ramosissima). În acest sector a fost întîlnită o specie rară, pătlagina-apei
(Alisma gramineum).
Ultimul sector cu vegetaţie valoroasă a fost înregistrat în apropierea satului Vîlcele. Aici, pe o suprafată mult mai mare, comparativ
cu cea de la Sărata Nouă, creşte
Tamarix ramosissima împreună cu
Calamagrostis epigeios, Puccinellia distans, Juncus gerardii, Poa
pratense, Agrostis stolonifera. La o
depărtare de aproximativ 400 m de

acest sector a fost întîlnită specia
rară săghioara ( Iris halophila).
Concluzii
1. În teritoriul cercetat au fost
identificate 125 specii de plante
vasculare, care aparţin la 94 genuri şi 34 familii. Cele mai reprezentative familii sunt: Asteraceae,
Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae şi
Apiaceae.
2. Din punctul de vedere al compoziţiei formelor vitale predomină
plantele ierboase perene (68,3%),
urmate de plantele anuale (20%).
3. Dintre categoriile ecologice predomină plantele încadrate în grupa
xeromezofite – mezofite (14%), în
grupa mezohigrofite (13%). Grupa
mezohigro – higrofite constituie
11%, iar xeromezofitele – 10%.
4. În rezultatul analizei formelor
biologice (bioformelor) s-a evidenţiat predominarea hemicriptofitelor
(51,8%) şi terofitelor (19%).
5. Conform repartiţiei geografice
predomină elementele eurasiatic
(42,7%), cosmopolit (11,8%), eurasiatic continental (10,9%) şi circumpolar (10%).
6. Pe sectoarele cercetate populează trei specii de plante rare:
Alisma gramineum Lej., Iris halophila Pall., Typha laxmannii Lepech.
7. În lunca rîului au fost evidenţiate patru sectoare cu vegetaţie
valoroasă pentru conservarea biodiversităţii.
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Foto 2. Tamarix ramosissima în lunca rîului Sărata, în apropierea satului
Sărata Nouă
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Abstract: This study presents the assessment of genetic diversity in 15th oaks populations
from the Republic of Moldova, by studying the cpDNA polymorphism.
There have been identified six haplotypes (H4, H15, H16, H17, H30, H31), that belong to
two cpDNA lineages: lineage A (H4, H30, H31) and lineage E (H15, H16, H17).
The overall mean coefficient of differentiation (GST) is 0,803 and the majority of cpDNA
diversity is distributed among populations.
The results of this study could be applied to identify and to conserve valuable forest genetic
resources of oaks.
Cuvinte - cheie: PCR-RFLP, diversitate genetică, haplotip, marcheri genetici moleculari,
Quercus spp, resurse genetice forestiere, conservarea in situ.

Introducere
Condiţiile staţionale ale pădurilor de
stejari din Republica Moldova sunt favorabile dezvoltării unor arborete înalt
productive şi stabile. Dar la momentul
actual se constată un declin al ecosistemelor forestiere datorită schimbărilor
climatice, fragmentării ecosistemelor
forestiere, substituirii speciilor autohtone, cât şi transferului necontrolat al
materialelor semincere.
Astfel, pădurile de stejari din Republica Moldova au o productivitate medie,
iar vârsta de exploatabilitate în unele
arborete este coborâtă la 70-80 de ani.
Una dintre cauzele acestei situaţii este
şi provenienţa pădurilor de stejari din
lăstari de generaţiile a III-IV.
Ca urmare, în Republica Moldova
se constată o reducere a potenţialului
genetic al pădurilor de stejari, manifestată prin declinul vitalităţii arboretelor şi prin reducerea drastică a regenerării naturale şi a fructificaţiei [1].
Soluţionarea problemelor de refacere
a dumbrăvilor din Republica Moldova
poate fi realizată prin evaluarea diversităţii genetice a resurselor genetice
forestiere, care poate constitui o fundamentare ştiinţifică pentru conservarea in
situ dinamică şi utilizarea lor durabilă.
Prin conservarea in situ dinamică a
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resurselor genetice forestiere se încearcă protejarea variabilităţii genetice,
ecotipice sau clinale. Scopul principal
este astfel menţinerea nu doar a diversităţii genetice a unei populaţii, dar şi
a interacţiunilor de evoluţie, care permit adaptarea continuă a populaţiilor la
condiţiile schimbătoare de mediu [2].
La nivel european au fost efectuate
anterior cercetări asupra evaluării diversităţii genetice a unor specii de arbori
în cadrul unor proiecte europene de
cercetare complexă (FAIROAK, CYTOFOR, FOSSILVA). Rezultatele acestor
proiecte au contribuit la cunoaşterea
diversităţii genetice a speciilor de arbori, la întocmirea hărţilor genetice, la
cunoaşterea evoluţiei vegetaţiei şi a
răspunsului genetic al populaţiilor forestiere la impactul schimbărilor climatice şi activităţile antropice.
Primele cercetări privind evaluarea
diversităţii genetice a populaţiilor de
arbori utilizând marcheri genetici moleculari, la nivel regional, au fost realizate
în România [3].
Obiectivul studiului actual a constituit
evaluarea variabilităţii şi a distribuţiei diversităţii genetice a populaţiilor de stejari din Republica Moldova, prin studierea polimorfismului ADN-cloroplastic.
Rezultatele acestui studiu vor aduce
contribuţii la cunoaşterea istoriei post-

glaciare şi la fundamentarea genetică a
evoluţiei populaţiilor de stejari în Republica Moldova. În cadrul acestui studiu
s-a urmărit interpretarea comparativă a
rezultatelor obţinute la nivel naţional cu
rezultatele cercetărilor obţinute la nivel
regional şi european.
Rezultatele cercetărilor pot fi folosite
la identificarea şi conservarea resurselor
genetice forestiere de stejari unde sunt
prezente haplotipuri rare. De asemenea, rezultatele pot fi folosite la realizarea în viitor a zonării populaţiilor de stejari, cu ajutorul marcherilor genetici moleculari, astfel încât conservarea şi utilizarea resurselor genetice forestiere să
fie realizată pe baze ştiinţifice moderne.
În practica silvică rezultatele unor
asemenea cercetări pot aduce beneficii
importante la utilizarea resurselor genetice forestiere valoroase şi la gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere.
Materiale şi metode
Colectarea materialului biologic pentru studii de diversitate genetică
Materialul vegetal constă din probe
biologice recoltate (lujeri cu muguri de
stejari) în diverse populaţii naturale din
Republica Moldova.
În cadrul celor 15 populaţii studiate au
fost recoltate probe biologice la speciile

de stejari ce aparţin subgenului Lepidobalanus (Endl.) Oerst şi anume gorun
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.), stejar
pedunculat (Quercus robur L.) şi stejar
pufos (Quercus pubescens Willd.).
Metodologia de recoltare a probelor
biologice constă în lujeri (4–8cm) cu
muguri recoltaţi de pe acelaşi exemplar. Numărul minim de muguri, necesar analizelor de laborator, este de 610, în funcţie de mărimea lor.
Prelevarea probelor (lujerilor cu muguri) s-a făcut de pe 8(5) exemplare,
din aceeaşi populaţie, situaţi la o distanţă minimă de 50 m (de preferinţă
100 – 150 m) unul faţă de ceilalţi, în vederea reducerii la maximum a probabilităţii ca două sau mai multe exemplare
să provină din regenerarea din sămânţă a aceluiaşi exemplar mamă.
Probele biologice au fost uscate rapid în silicagel şi păstrate la temperatura ambiantă în plicuri de polietilenă.
Extracţia ADN din material biologic
Metoda de extracţie a ADN a avut la
bază metoda clasică Doyle JJ şi Doyle
JL [4], modificată după Petit [5].
Izolarea ADN s-a făcut cu ajutorul
ATMAB (Alkyltrimethylammonium bromide), detergent cationic care solubilizează membranele celulare şi formează complexe insolubile reversibile
cu ADN. Proteinele sunt îndepărtate
cu „cloroform ud” (cloroform/octanol;
(24:1)). Complexul ATMAB-ADN este
precipitat cu izopropanol. Sedimentul de ADN rezultat este spălat cu
etanol 76% şi apoi a fost redizolvat
în apă distilată sterilă (100μl/probă).
Tehnica de analiză PCR-RFLP
În cadrul acestui studiu s-a folosit tehnica (PCR-RFLP) (Polymerase Chain
Reaction-Restriction-Fragment Length
Polymorphism).

Etapele de lucru ale tehnicii (PCRRFLP) sunt următoarele:
1. Amplificarea fragmentelor ADN polimorfice.
2. Digerarea ADN cu enzime de restricţie.
3. Separarea electroforetică a fragmentelor rezultate în funcţie de mărimea lor.
4. Identificarea fragmentelor de ADN
polimorfice.
Amplificarea fragmentelor de ADN
susceptibile a fi polimorfice s-a bazat
pe procedeul PCR (Polymerase Chain
Reaction) sau reacţia de polimerizare în
lanţ. Acest procedeu presupune amplificarea "in vitro" a anumitor secvenţe de
ADN cu ajutorul unei perechi de primeri
specifici şi cu ajutorul unei ADN-polimeraze termostabile. Amplificarea ADN s-a
realizat automat într-un aparat numit
thermocycler (amplificator ADN) Eppendorf (Mastercycler gradient), iar testarea calităţii ADN s-a realizat prin metoda electroforezei în gel de agaroză 1%.
Pentru identificarea haplotipurilor
cloroplastice la stejari a fost folosit un
set din trei perechi de primeri (trnD/trnT
(DT), trnC/trnD (CD) şi psaA/trnS (AS)
(Tabel 1). Primerii folosiţi sunt omologi
la diferite regiuni informative puternic
conservate din ADN - cloroplastic şi
care permit amplificarea unor regiuni
variabile non-informative [6,7].
Marcherii ADN cloroplastici sunt recomandaţi în cadrul studiilor de analiză
a fluxului de gene, dar în mod special
sunt folosiţi la analiza variaţiei intraspecifice şi studii filogeografice.
Primeri cloroplastici universali evidenţiază două tipuri de polimorfism:
prezenţa sau absenţa locusurilor de restricţie şi variaţia lungimii fragmentelor
de restricţie.
Condiţii de amplificare PCR

Amestecul de reacţie per probă (25
µl) este compus din: dNTPs- deoxinucleotidetrifosfat (dATP, dGTP, dTTP
şi dCTP) cu concentraţia de 0,1 mM,
2,5mM MgCl2, 0.2µM pentru fiecare
primer, 1,44% PVP, ADN (5µl de 5:100
diluţie ADN) şi 0,75 unităţi per reacţie
de Taq polymerase (Promega), soluţie
tampon 1X şi apă distilată sterilă.
Denaturarea iniţială se realizează la
94oC, timp de 4 minute, după care urmează 30 de cicluri de amplificare PCR
(tabelele 2 şi 3), iar elongaţia finală este
de 10 minute la 72oC.
Digestia ADN
Digestia produşilor de amplificare se
realizează cu ajutorul enzimelor de restricţie. Produşii de amplificare obţinuţi
cu ajutorul primerilor trnD/trnT (DT) şi
trnC/trnD (CD) sunt digeraţi cu enzima
de restricţie TaqI, iar cei obţinuţi cu primerul psaA/trnS (AS) sunt digeraţi cu
enzima de restricţie HinfI.
Amestecul de digestie per probă (30
µl) este compus din: 1unitate enzimă
de restricţie, 5µl produs de digestie, soluţie tampon 1X şi apă distilată sterilă.
Condiţiile de digestie sunt prezentate în
tabelul 4.
Separarea fragmentelor de ADN
rezultate în funcţie de mărimea lor
(RFLP)
Variaţia mărimii fragmentelor obţinute ca urmare a digestiei cu enzime
de restricţie este specifică analizelor
RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism).
Fragmentele de ADN, obţinute prin
digestie, au fost separate pe gelul de
polyacrilamidă (8%), într-un câmp electric, la o tensiune de 300 V în tampon
1xTBE. Această modalitate de separare
s-a realizat utilizând metoda electroforezei (electroforeză verticală normală),
Tabelul 1

Descrierea perechilor de primeri universali ADNcp
Primer 1

Primer 2

Cod primer

Temperatura
de fixare

trnD [tRNA-Asp (GUC)]

trnT [tRNA-Thr (GGU)]

DT

54,5˚ C

trnC [tRNA-Cys (GCA)]

trnD [tRNA-Asp (GUC)]

CD

58˚ C

psaA[PSI(P700 apoproteinA1)]

trnS[tRNA-Ser(GGA)

AS

57,5˚ C

Tabelul 2

Ciclul de amplificare PCR
Etapa
Denaturare
Fixare
Elongaţie

Temperatura

Timpul

93oC

45 sec.

Temperatura de fixare

55 sec.

72oC

Timp de elongaţie (~ 1 min./kb)
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Tabelul 3

Timp elongaţie primeri
Perechi primeri ADNcp

DT

CD

AS

Temperatura de fixare

54,5˚C

58˚C

57,5˚C

2

4

4

Timp de elongaţie (minute)

Tabelul 4

Condiţiile de digestie ADN
Temperatura oC

Timp de digestie (h)

Taq I

65 C

3h

Hinf I

37 oC

5h

Enzime de restricţie

o

Proporţia indivizilor studiaţi per haplotip identificat
Haplotipul

Numărul de indivizi

Proporţia %

H4

14

16,87

H15

24

28,92

H16

21

25,3

H17

20

24,1

H30

3

3,61

H31

1

1,2

TOTAL

83

100

gelul de polyacrilamidă fiind menţinut la
temperatură relativ constantă de 21oC.
A fost folosită o electroforeză verticală
normală, APELEX-H.D. “VERTIGEL”
(20x20 cm). Durata de menţinere a gelului de polyacrilamidă în electroforeză
este de 3 ore 15 minute.
Detectarea polimorfismului ADN cloroplastic
Detectarea polimorfismului s-a efectuat manual, prin electroforeză în gel
poliacrilamidic, utilizând coloraţie cu argint [8]. Evaluarea polimorfismului s-a
efectuat în spectru vizibil.
Reacţiile de amplificare, digerarea
ADN cu enzime de restricţie, separarea
electroforetică a fragmentelor rezultate,
detectarea polimorfismului şi codificarea polimorfismului s-au bazat pe procedeele descrise [9,10,11,12].
Analiza diversităţii genetice ADN-cloroplastic
Au fost estimate diversitatea genetică
intra-populaţională (hs), diversitatea genetică totală (ht), precum şi coeficientul
de diferenţiere genetică între populaţii
(GST) conform metodei [13] şi a programelor statistice Haplodiv, Haplonst
şi Hapermut, care sunt accesibile la
următoarea adresă web: http://www.
pierroton.inra.fr/genetics/labo/Software. Calculele statistice au fost efectuate
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pentru toate populaţiile care conţin cel
puţin trei arbori.
Rezultate
Evaluarea polimorfismului ADN-cloroplastic
În cadrul celor 15 populaţii de stejari
au fost identificate, prin analize moleculare, şase haplotipuri (H4, H15, H16,
H17, H30, H31), dintre care trei aparţin
familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31),
iar toate celelalte haplotipuri sunt specifice familiei haplotipurilor E (H15, H16,
H17).
Cele mai abundente haplotipuri
sunt H15 (28,92%), H16(25,3%) şi
H17(24,1%). Haplotipurile care aparţin
familiei E sunt foarte bine reprezentate în zona extracarpatică şi au origine
Balcanică. Haplotipul H4 (16,87%)
are frecvenţă mai redusă, iar cele mai
rare haplotipuri sunt H30 (3,61%) şi
H31(1,2%) (tabelul 5). Haplotipurile familiei A sunt specifice Europei de Vest
şi Centrale. Arealul celor două familii se
suprapune în zonele de contact, fiind
totuşi destul de bine delimitat spaţial.
Rezultatele analizei haplotipurilor
identificate în Republica Moldova au
fost comparate cu datele obţinute la
nivel european cu scopul de a evalua
originea filogenetică şi caracterul autohton al populaţiilor studiate.

Analiza diversităţii genetice ADN-cloroplastic
Conform analizei efectuate cu ajutorul programelor statistice Haplodiv, Haplonst şi Hapermut, diversitatea genetică totală (ht) este de 0,809; diversitatea
genetică intra-populaţională (hs) este
0,159, iar coeficientul de diferenţiere
genetică între populaţii (GST) este 0,803.
Coeficientul de diferenţiere genetică între populaţii indică că variabilitatea este
preponderent interpopulaţională.
Distribuţia geografică a haplotipurilor
ADN-cloroplastic în Republica Moldova
La nivel european au fost efectuate diverse proiecte de cercetare (FAIROAK,
CITOFOR) care au urmărit studierea
polimorfismului ADN-cloroplastic la
stejari. Rezultatele acestor proiecte au
constituit cunoaşterea diversităţii genetice, identificarea căilor de recolonizare
postglaciară şi stabilirea refugiilor glaciare. Astfel, pentru speciile de stejari
au fost identificate trei refugii glaciare:
Peninsula Iberică, Peninsula Italică şi
Peninsula Balcanică. În total au fost
identificate 32 de haplotipuri care au
fost grupate, în funcţie de distanţele genetice, în şase linii (familii) principale de
ADN-cloroplastic şi care au o distribuţie
geografică distinctă [14,11,12] (figura 1).
Deşi studiile efectuate au acoperit regiuni care au fost studiate în premieră
(Balcanii de Nord, ţările Scandinave),
există necesitatea de a continua eforturile de studii în sud-estul şi estul Europei,
pentru a obţine o imagine de ansamblu
a diversităţii stejarilor la nivel European.
Studiul actual reprezintă o premieră
de studiere a variabilităţii ADN-cloroplastic la populaţiile de stejari din Republica Moldova.
Rezultatul acestui studiu constituie
elaborarea hărţii haplotipurilor (figura 2), care a fost efectuată cu ajutorul programului GIS, ARC View 3.2.
În cadrul celor 15 populaţii de stejari
studiate (tabelul 7) au fost identificate,
prin analize moleculare, şase haplotipuri (H4, H15, H16, H17, H30, H31),
dintre care trei aparţin familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31), iar toate celelalte fiind specifice familiei haplotipurilor
E (H15, H16, H17).
Ambele familii de haplotipuri A şi E
sunt alcătuite din haplotipuri cu origine
din Peninsula Balcanică sau din Peninsula Italică şi sunt specifice Europei
Centrale şi de Est. Haplotipurile familiei
E predomină în zona Carpaţilor de Est
(zona extracarpatică), iar haplotipurile
familiei A predomină în zona Carpaţilor
de Vest (zona intracarpatică) (Bordács,
et al, 2002).

Figura 1. Distribuţia haplotipurilor de ADN cloroplastic la populaţiile de stejari din Europa (Petit et al. 2002a)
Familia de haplotipuri A este specifică
Europei de Vest şi Centrale, începând
din sudul Italiei, sud - estul Franţei şi
până în zona Mării Baltice. Limita sudestică a arealului familiei A este dată de
Munţii Carpaţi.
Familia de haplotipuri E are un areal
foarte extins, începând din peninsula
Italică şi până la Munţii Ural, fiind foarte
bine reprezentată în zona extracarpatică.
Arealul celor două familii de haplotipuri (A şi E) se suprapune în zonele de
contact, fiind totuşi destul de bine delimitat spaţial.
În continuare, populaţiile în care a
fost identificat un singur haplotip sunt
denumite monotipice, iar populaţiile în
care au fost identificate mai multe haplotipuri sunt denumite politipice.
Haplotipul 4, aparţinând familiei A,
a fost identificat în populaţiile Rădenii
Vechi şi Hârjauca. Populaţia Rădenii
Vechi este monotipică pentru haplotipul
H4, dar populaţia Hârjauca este politipică, unde din cele 8 exemplare, 7 exemplare aparţin haplotipului H4 (respectiv

87,5%) (tabelul 7).
Studiile realizate recent [14,11,12]
au evidenţiat pentru haplotipul H4 o distribuţie disjunctă, în două zone mari.
O zonă este cea din sudul Slovaciei şi
nordul Ungariei, iar cealaltă zonă este
cea din sudul Munţilor Carpaţi. Analizele
privind evoluţia postglaciară a stejarilor
evidenţiază că cel mai probabil refugiu
glaciar pentru haplotipul H4 a fost zona
de sud-est a Balcanilor (Bulgaria). Recolonizarea s-a realizat cel mai probabil
de la est spre vest, de-a lungul părţii de
nord a Munţilor Carpaţi până în zona
de est a Poloniei, de unde migrarea a
continuat spre nord, până în zona Ţărilor Baltice, şi spre vest, până în zona
Germaniei de Est. Acest haplotip a fost
identificat în zonele de sud şi est ale
României în cinci populaţii (figura 2).
Haplotipurile 30 şi 31, aparţinând familiei A, sunt foarte rare şi au fost identificate într-o singură populaţie, Briceni,
situată în zona de nord a Republicii
Moldova. În această populaţie au fost
identificate 3 exemplare aparţinând ha-

plotipului 30 şi un exemplar din haplotipul 31. Aceste haplotipuri sunt foarte
rare şi au fost determinate pentru prima dată în România. Haplotipul 30 a
fost identificat în două populaţii, una în
zona Olteniei şi cealaltă în Moldova, iar
haplotipul 31 în 5 populaţii, dintre care
două în nordul Transilvaniei, două în
Oltenia şi o populaţie în Banat. Deoarece numărul de populaţii în care au
fost identificate cele două haplotipuri, la
nivel regional, este foarte redus, nu pot
fi făcute aprecieri privind migrarea postglaciară, însă cel mai probabil refugiu
glaciar a fost Peninsula Balcanică. Sunt
necesare de analizat mai multe populaţii de stejari din zona Peninsulei Balcanice, pentru a confirma ipoteza căilor
de recolonizare post-glaciară a acestor
două haplotipuri.
Prin unicitatea acestei populaţii, Briceni, din punctul de vedere al diversităţii genetice, se impune a fi atât conservată, cât şi studiată din punct de
vedere ecologic şi al structurii genetice.
Haplotipurile aparţinând familiei E
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Tabelul 7

Frecvenţa haplotipurilor în populaţiile studiate
Nr.crt.

Populaţia

Longitudinea

n1

H4

H15

H16

H17

H30

H31

1

Briceni

27 05' 23''

48 23' 22''

4

-

-

-

-

0,75

0,25

2

Edineţ

27° 18' 18''

48° 10' 05''

6

-

-

-

1

-

-

3

Cuhneşti

27 22' 28''

47 39' 21''

5

-

0,4

-

0,6

-

-

4

Rădenii Vechi

28 00' 00''

47 17' 49''

7

1

-

-

-

-

-

5

Hârjauca

28° 13' 21 ''

47° 19' 27''

8

0,875

-

-

0,125

-

-

6

Ţigăneşti

28° 33' 08 ''

47° 17' 56''

3

-

-

-

1

-

-

7

Lozova

28 23' 09''

47 07' 58''

6

-

1

-

-

-

-

8

Căpriana

28 30' 16''

47 07' 03''

6

-

-

1

-

-

-

9

Condriţa

28 34' 07''

47 03' 24''

6

-

1

-

-

-

-

10

Horodca

28° 29' 22 ''

47 02' 44''

6

-

-

1

-

-

-

11

Suruceni

28 40' 07''

46 58' 57''

4

-

0,25

0,75

-

-

-

12

Hânceşti

28° 35' 37 ''

46° 49' 33''

6

-

-

1

-

-

-

13

Buţeni

28 40' 30''

46 49' 27''

5

-

1

-

-

-

-

14

Zloţi

28 53' 51''

46 41' 38''

5

-

-

-

1

-

-

15

Hârbovăţ

29° 21' 30''

46° 50' 33''

6

-

0,67

-

0,33

-

-

1)

n - număr de exemplare analizate

(H15, H16 şi H17) sunt predominante în
Republica Moldova, fiind identificate în 13
din cele 15 populaţii de stejari analizate.
Haplotipul 15 este cel mai probabil de
origine Balcanică, de la sud de Dunăre,
iar recolonizarea s-a realizat în principal
în direcţia nord-est, spre Munţii Ural. În
Moldova au fost identificate şase populaţii în care există cel mai probabil
haplotipul 15, acestea fiind localizate
în zona estică şi centrală, în apropierea
graniţei cu România. În România haplotipul 15 este prezent în 10 populaţii,
dintre care 9 în zona sudică şi numai o
populaţie în zona estică (Moldova).
Haplotipul 16 este mult mai rar întâlnit în populaţiile de stejari din Europa
(numai în 12 populaţii), limita sudică
a populaţiilor în care a fost semnalată
prezenţa lui fiind în România (Slatina).
Acest haplotip este cu certitudine de
origine Balcanică, nefiind întâlnit în Europa Centrală şi de Vest, recolonizarea
postglaciară realizându-se în direcţia
nord-est. Haplotipul 16 este prezent
preponderent în populaţii monotipice şi
a fost identificat în 4 populaţii. Prezenţa
acestui haplotip în populaţii monotipice
poate fi datorată unei capacităţi superioare de adaptare a haplotipului 16 la
condiţiile de mediu, motiv pentru care
în aceste populaţii vor trebui realizate în viitor studii mai detaliate privind
structura genetică şi analize corelative
între condiţiile ecologice şi structura genetică internă.
Haplotipul 17 are un areal în Republica Moldova mult mai redus, comparativ
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cu haplotipul 15 şi diferit de acesta.
Haplotipul 17 este considerat unul
complex, deoarece au fost identificate
5 subtipuri (A, B, C, D şi E). Subtipurile A şi B au fost identificate în peninsula Italică, subtipul D a fost identificat
în Corsica şi Sardinia, iar subtipul E a
fost identificat în Sicilia. Subtipul C a fost
identificat în România, Georgia şi Rusia.
Arealul de răspândire al acestui haplotip ne indică faptul că în modul cel
mai probabil zonele de refugiu glaciar
al haplotipului 17 a fost în peninsula
Italică sau în zona de vest a peninsulei Balcanice. Migrarea postglaciară la
acest haplotip s-a realizat pe o arie mult
mai restrânsă, în jurul refugiilor glaciare, probabil datorită capacităţii adaptative mai reduse, comparativ cu haplotipurile 15 şi 16.
Prezenţa acestui haplotip în Republica Moldova nu a putut fi localizată cu
certitudine, existând totuşi probabilitatea identificării lui în şase populaţii.
Cercetările privind diversitatea şi
structura genetică a populaţiilor de
stejari vor trebui continuate în vederea
identificării în viitor a resurselor genetice valoroase.
Concluzii
1. În cadrul acestui studiu s-a evaluat
pentru prima dată originea şi caracterul autohton al populaţiilor de stejari din
Republica Moldova cu ajutorul analizei
diversităţii ADN-cloroplastic. Rezultatele studiului nostru se integrează în

imaginea de ansamblu a diversităţii
speciilor de stejari la nivel regional şi
european.
2. Au fost analizate 15 populaţii, prin
analize moleculare, şi au fost identificate şase haplotipuri (H4, H15, H16,
H17, H30, H31), dintre care trei aparţin
familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31),
iar toate celelalte fiind specifice familiei
haplotipurilor E (H15, H16, H17).
3. Cele mai abundente haplotipuri
sunt cele care aparţin familiei E (H15
(28,92%), H16(25,3%) şi H17(24,1%)),
care sunt foarte bine reprezentate în
zona extracarpatică şi au origine Balcanică.
4. Haplotipurile familiei A, care sunt
specifice Europei de Vest şi Centrale,
au frecvenţă mai redusă H4 (16,87%),
iar cele mai rare haplotipuri sunt H30
(3,61%) şi H31(1,2%).
5. Populaţia de stejari din Ocolul Silvic Briceni se impune a fi conservată ca
resursă genetică forestieră, prin unicitatea diversităţii genetice. Astfel, studiul
ADN-cloroplastic a evidenţiat beneficiul
acestei metode în eforturile de conservare in situ şi ca mijloc de evaluare a
diversităţii genetice intra şi inter-populaţionale.
6. Coeficientul de diferenţiere genetică între populaţii (GST) este 0,803, iar
variabilitatea este preponderent interpopulaţională.
7. Este necesar de menţionat, deşi
marcherii moleculari neutri oferă informaţii esenţiale despre diversitatea genetică actuală şi ne ajută să înţelegem

Figura 2. Harta distribuţiei haplotipurilor de stejari din Republica Moldova şi România

evoluţia şi dinamica populaţiilor de specii, că aceste informaţii nu sunt pe deplin
suficiente pentru dezvoltarea unor programe de conservare. Este necesar a
efectua studii complexe care să includă
atât informaţii ale marcherilor moleculari,
cât şi date obţinute din studii ecologice,
fitosociologice, demografice de teren.
Mulţumiri: Exprimăm mulţumiri dnei
dr. Magdalena Palada-Nicolau, dnei
tehnician Ana Iordan şi dlui tehnician
principal Ovidiu Iordan din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice,
Staţiunea de cercetări silvice Simeria,
pentru contribuţiile aduse la elaborarea
acestei lucrări.
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Fauna de vertebrate terestre din zona umedă
RAMSAR a Prutului Inferior
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Abstract: As a result of the studies accomplished during about 30 years the diversity of terrestrial
vertebrate communities from the RAMSAR humid zone of the Lower Prut was established as well as
their proportion (%) in the republic fauna. The abundance of the faunistic diversity is defined by the
existence of a complex of different ecosystem types, by the way of bird migration and by the Danube
Delta. About 63% of species from the whole terrestrial vertebrate fauna of the republic appear in
the zone for reproduction, migration and food. Among these 32 species (mammals-5, birds-24, reptiles-2, amphibians-1) are registered in the Red Book of Moldova. The limiting factors of faunistic
diversity abundance are described.

Introducere
Protecţia biodiversităţii este unul
dintre cele mai prioritare domenii de
activitate la nivel global, regional şi
local. Procesul de degradare a ecosistemelor naturale duce nu numai la reducerea biodiversităţii, dar şi la apariţia unor consecinţe periculoase pentru
lumea animală şi om. Tot mai frecvent
se stipulează că apariţia unor infecţii
agresive, cum ar fi gripa aviară, sida
etc. se datorează modificărilor radicale
din mediul ambiant. Zonele umede îndeplinesc un rol funcţional benefic în
menţinerea echilibrului ecologic al altor tipuri de ecosisteme, însă devin tot
mai vulnerabile şi necesită o atitudine
mai serioasă pentru păstrarea lor. Se
consideră că cele mai diverse tipuri de
ecosisteme sunt amplasate în cursurile
inferioare ale rîurilor. Prutul cu lunca
sa este artera principală în calea de migraţie din Europa de Est a păsărilor acvatice, şi în special a gâştelor şi raţelor
sălbatice, iar lacul Beleu şi complexul
lacustru Manta servesc ca loc de reproducere a diferitelor specii de peşti, care
sosesc din Dunăre şi Prut.
Materiale şi metode de
cercetare
Cercetările faunistice în lunca Prutului
Inferior au fost realizate timp de peste
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30 de ani. Pentru estimările numerice ale
diferitelor grupe taxonimice de animale
au fost folosite metodele de observare pe trasee, la punctele staţionare, cu
capcane şi după urmele activităţii unor
specii de mamifere. Colectarea informaţiei s-a efectuat în perioadele de pasaj, reproducere şi iernare a animalelor.
Rezultate şi discuţii
Diversitatea comunităţilor de animale vertebrate terestre din zona umedă
RAMSAR este determinată de prezenţa
unui complex de ecosisteme acvatice,
palustre, silvice şi de luncă, amplasate
în apropiere, care creează condiţii favorabile pentru diverse grupe ecologice de
animale. Bogăţia diversităţii ornitofaunei s-a format datorită căii de migraţie
de-a lungul râului Prut a multor specii
de păsări acvatice şi de ţărm şi amplasării în zona limitrofă a deltei Dunării.
Complexul faunistic de vertebrate
terestre, care include mamifere, păsări,
reptile şi amfibieni este constituit din
239 specii (tabelul 1). Din mamifere în
zona umedă RAMSAR au fost înregistrate 34 specii, sau 47,2% din numărul
total de specii din ţară. Din ele 5 specii
(vidra – Lutra lutra, nurca europeană
– Mustela lutreola, ermelina – Mustela
erminea, pisica sălbatică – Felis silvestris, chiţcanul-cu-abdomen-alb – Crocidura leucodon) sunt incluse în Cartea

Roşie a Moldovei. Cea mai numeroasă clasă de animale sunt păsările, care
numără cca 189 specii sau 67,3% din
numărul de specii.
La pasaj, reproducere şi hrană au fost
înregistrate 24 specii de păsări incluse
în Cartea Roşie a Moldovei. Dintre ele
la cuibărit predomină speciile din ordinul Ciconiiformes: egreta mare (Egretta
alba), stârcul galben (Ardea ralloides),
barza neagră (Ciconia nigra), ţigănuşul
(Plegadis falcinellus), lopătarul (Platalea leucorodia), urmate de cele din
ordinul Anseriformes: lebăda-de-vară
(Cygnus olor) şi raţa roşie (Aythya niroca), Piciformes: ciocănitoarea neagră
(Dryocopus martius). Restul speciilor
vulnerabile şi periclitate se întâlnesc la
pasaj şi la hrană.
Cel mai reprezentativ este ordinul
Rodentia, cu 14 specii, care are o pondere de 41,2% în teriofaună, urmat de
ordinul Carnivora (23,5%), Insectivora
(14,7%) etc. Despre rolul luncii Prutului Inferior în menţinerea diversităţii
ne demonstrează ponderea (%) mamiferelor care populează această zonă.
La nivel de 61-62% sunt prezentate
carnivorele şi insectivorele. Nurca europeană, datorită Deltei Dunării, unde
se mai păstrează o populaţie viabilă,
îşi face apariţia şi în zona umedă a
Prutului. În ultimii ani a fost semnalat
şacalul (Canis aureus), care la sfîrşitul
secolului XX a fost înregistrat în sudul

Basarabiei. Posibil că această specie, în
lipsa concurenţei, îşi va lărgi arealul pe
teritoriul Moldovei.
Ornitofauna zonei respective este
reprezentată de păsări care fac parte
din 17 ordine (tabelul 3). Cel mai numeros este ordinul Passeriformes cu
60 de specii, care constituie 31,7% din
avifauna zonei umede şi 57,7% din
numărul de specii de paseriforme din
republică. O pondere relativ mare o au
şi ordinele Charadriiformes, Anseriformes, Falconiformes cu multe specii,
care se întâlnesc în perioada de pasaj.
La cuibărit cea mai mare pondere o au
speciile din ordinul Ciconiiformes. Din
13 specii înregistrate în Moldova, 11
(84,6%) specii populează şi cuibăresc
în zona dată.
După caracterul sosirii, la reproducere se întâlnesc 123 specii (65,1%) din
numărul total ce frecventează zona, la
pasaj 176 (93,1%), ca oaspeţi de iarnă
55 (29,1%). Sedentare sunt 23 (12,2%)
de specii (tabelul 3, figura 1). Frecvenţa
a fost determinată după numărul de indivizi ai speciilor observate la pasaj şi
la cuibărit. Categoria de specii comune
numără 124 specii, rare – 38, periclitate
şi vulnerabile, incluse în Cartea Roşie a
Moldovei -24 specii. Printre oaspeţii de
vară, care se reproduc în Delta Dunării,
dar apar în număr de sute de indivizii în
lunile iunie-iulie, la hrană sunt pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) şi
pelicanul creţ (Pelecanus crispus).
Reptilele numără 7 specii sau 50%
din numărul total de specii din republică. Două specii – broasca-ţestoasăde-baltă (Emys orbicularis) şi şarpelecu-abdomen-galben (Coluber caspius)
sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei.
Amfibienii sunt reprezentaţi prin 9
specii, sau 69,2% din numărul de specii
din ţară. Broasca-brună-de-câmp (Pelobates fuscus) este inclusă în Cartea
Roşie a Moldovei.
Datele referitoare la structura taxo-

Figura 1. Situaţia sinoptică a speciilor de păsări identificate în zona umedă RAMSAR a
Prutului Inferior

nomică a teriofaunei (tabelul 2) indică
prezenţa speciilor din toate ordinele.
Această zonă a Prutului Inferior prezintă un interes deosebit din punctul de
vedere al protecţiei şi menţinerii efectivului nu numai a avifaunei locale, dar
şi a reprezentanţilor faunei de păsări
din zona de nord a Mării Negre şi din

Europa, deoarece multe specii de păsări care populează zona dată au o importanţă mare pentru menţinerea diversităţii pe continentul european. Buletinul informativ BirdLife International
referitor la starea populaţiilor de păsări
şi schimbarea efectivului lor în Europa,
editat în anul 2004, ne demonstrează că

Tabelul 1
Diversitatea comunităţilor de animale vertebrate terestre din zona umedă RAMSAR a Prutului Inferior

Denumirea clasei

Numărul de Cota din fauna
specii
republicii

Numărul de specii în Cartea
Roşie a Moldovei (CRM)

Inclusiv pe categorii
Critic
periclitat

Periclitat

Vulnerabil

Mamifere

34

47,2

5

2

2

1

Păsări

189

67,3

24

19

3

2

Reptile

7

50,0

2

-

2

-

Amfibieni

9

69,2

1

1

-

-

239

62,9

32

22

7

3

Total
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Tabelul 2

Structura taxonomică a teriofaunei din zona umedă RAMSAR a Prutului Inferior
Specii în Moldova

Ponderea (%) din
teriofauna republicii

14,7

8

62,5

11,8

21

19,0

Numărul de specii în
zona umedă

Ponderea (%) ordinului
în teriofaună

Insectivora

5

Chiroptera

4

Ordinul

Lagomorpha

1

2,9

1

100,0

Rodentia

14

41,2

24

58,3

Carnivora

8

23,5

13

61,5

Artiodactyla

2

5,9

5

40,0

34

100,0

72

47,2

Total

Tabelul 3
Structura taxonomică şi tabloul sinoptic al speciilor de păsări identificate din zona umedă RAMSAR
a Prutului Inferior

Nr.
crt.

Ordinul
Specii

Ponderea
(%) ordinului
în avifaună

Specii în
Moldova

Ponderea (%)
avifaunei din
zona umedă
în avifauna
Moldovei

Frecvenţa
speciei

Fenologia speciei

Cl

SP

OI

S

C

2

R

CRM

În zona dată

I

Gaviiformes

2

1.1

2

100,0

II

Podicipediformes

5

2.6

5

100,0

4

5

2

III

Pelecaniformes

4

2.1

4

100,0

2

2

IV

Ciconiiformes

11

6.4

13

84,6

9

9

7

4

2

5

V

Anseriformes

23

12.2

28

82,1

9

23

10

13

6

3

VI

Falconiformes

19

10.1

31

61,3

7

22

5

8

2

8

VII

Galliformes

3

1.6

3

100,0

3

2

1

VIII

Gruiformes

7

3.7

10

70,0

6

6

1

4

2

1

IX

Charadriiformes

29

15.3

50

58,0

8

21

3

20

9

X

Columbiformes

4

2.1

5

80,0

3

4

1

3

XI

Cuculiformes

1

0.5

1

100,0

1

1

XII

Strigiformes

4

2.1

8

50,0

4

4

XIII

Caprimulgiformes

1

0.5

1

100,0

1

1

1

XIV

Apodiformes

1

0.5

1

100,0

1

1

1

XV

Coraciiformes

4

2.1

4

100,0

4

4

XVI

Piciformes

7

3.7

9

77,8

7

7

XVII

Passeriformes

60

31.7

104

57,7

54

54

19

Total

189

100

281

67,3

123

176

55

5

3

1

1

1

1
3

3

1

1
4

1

3

1

1

4

3

3

2

11

52

12

23

124

38

1
24

Legendă: Cl – clocitoare, SP – specii de pasaj, OI – oaspeţi de iarnă, S – sedentare C – comun, R – rar, CRM – Cartea Roşie a Moldovei

multe specii au o tendinţă de descreştere şi este necesar de a întreprinde măsuri de revizuire a politicii de protecţie
în toate ţările din Europa, inclusiv în
Republica Moldova. Statutul speciilor
în pericol din Europa (European Threat
Status-ETS) referitor la păsări include
cîteva categorii: (SP) – Status provisional, NE – Not Evaluated, S-Secure,
DD – Data Deficient, L – Localised, H
– Depleted, D – Declining, R – Rare,
VU – Vulnerable, E – Endangered,
CR – Critically Endangered (BirdLife
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Conservation Series No 12). În tabelul 4 este reprezentată starea speciilor
de păsări din zona Prutului Inferior în
corespundere cu acest document după
categoriile de bază.
În această zonă nu au fost semnalate specii critice din Statutul menţionat
mai sus. Dintre speciile periclitate sunt
4: gârliţa-mică (Anser erythropus),
eretele alb (Circus macrourus), acvilaţipătoare-mare (Aquila clanga) şi şoimul-dunărean (Falco cherrug), care se
întîlnesc rar în perioada de pasaj. Din

grupa celor vulnerabile au fost semnalate 10 specii: 3 din ordinul Anseriformes şi 2 din ordinul Charadriiformes şi
cîte o specie din fiecare celelalte 5 ordine. La grupa păsărilor cu efectivul în
descreştere se atribuie 36 de specii, iar
la cele cu efectivul mic – 9. Este necesar de atras o deosebită atenţie la grupa
păsărilor ale căror resurse în Europa
sunt epuizate. Asemenea specii în zona
dată sunt 28. Prezenţa speciilor cu diferite categorii ale STE necesită o atitudine serioasă faţă de aceste habitate şi

Endangered

Vulnerable

Declining

1

Gaviiformes

Depleted
1

Podicipediformes

1

Pelecaniformes

4
2

Ciconiiformes

3

Anseriformes

1

3

6

Falconiformes

3

1

2

Galliformes

1

Gruiformes

1

Charadriiformes

2

8

2

2
5

3
12

3

1

7

1

1

1

1

5

1

6

17

1

Columbiformes

3

Cuculiformes

1
2

Strigiformes

3

Caprimulgiformes

2

1

Apodiformes

1
1

Coraciiformes
Piciformes

1

2

1

2

10

Passeriformes
Total

Secure

Tabelul 4
Raportul speciilor de păsări din zona umedă RAMSAR a Prutului
Inferior după categoriile de periclitare (Status European periclitat 2004)
Rare

elaborarea măsurilor speciale orientate
spre micşorarea presingului antropic în
zona dată.
Rolul zonei umede în protecţia diversităţii lumii animale este determinat şi
de ponderea unor populaţii de păsări la
cuibărit (tabelul 5). Majoritatea speciilor de păsări din ordinul Ciconiiformes
au o pondere de la 40 % (Asio flammeus) pînă la 70% (Anser anser).
Un rol deosebit îi revine zonei umede
în formarea stolurilor de păsări în perioada premigraţională de toamnă. Aici se
adună în grupuri de zeci şi sute de indivizi
barza albă, barza neagră, egreta mare,
egreta mică, lopătarul, ţigănuşul etc.
Luînd în considerare faptul că în secolul trecut majoritatea luncilor riverane inundabile au fost desecate şi şi-au
pierdut rolul lor ca locuri de reproducere
a amfibienilor, e de menţionat că zona
umedă a Prutului Inferior este unul dintre puţinele habitate palustre care mai
mult sau mai puţin şi-a păstrat aspectul
ei natural şi care are o importanţă deosebită pentru menţinerea diversităţii
herpetofaunistice în sud-vestul republicii. Majoritatea speciilor de amfibieni şi
reptile care populează aici sunt incluse
în Anexa II a Convenţiei de la Berna ca
specii periclitate în Europa (tabelul 6).
Fauna reptilelor numără 7 specii sau
50% din numărul total de specii din republică şi este constituită preponderent
din specii caracteristice acestui tip de
habitate – şopîrla - de - Crimeea (P. taurica), şopîrla-verde (L. viridis), şopîrlaobişnuită (L. agilis), şarpele-cu-abdomen-galben (C. caspius) etc., care populează preponderent pantele din zona de
tampon, adiacente luncii rîului. În luncă
se întîlnesc frecvent speciile acvafile N.
natrix, N. tessellata, mai rar E. orbicularis. Dintre amfibieni, după densitate,
predomină reprezentanţii complexului
Rana ridibunda şi Rana lessonae. În
ultimul timp aceste specii se consideră
hibridizate, deoarece taxonul descris
ca broasca comestibilă (R. esculenta
Berger,1991) se consideră rezultatul
hibridizării lor. În perioada de primăvară-vară, în locurile favorabile pentru
reproducere, predomină specimenii maturi şi juvenili de broască râioasă verde
(Bufo viridis Laurenti, 1768), care formează aglomeraţii destul de numeroase.
Două specii – broasca-ţestoasă-de-baltă
(Emys orbicularis) şi şarpele-cu-abdomen-galben (Coluber caspius) sunt
incluse în Cartea Roşie a Moldovei.
Amfibienii sunt reprezentaţi prin 9
specii, sau 69,2% din numărul de specii

4

35

9

9

6

6

39

29

103

Tabelul 5
Cota (%) unor populaţii de păsări din zona umedă RAMSAR
a Prutului Inferior
Nr.
crt.
1

Stârc galben (Ardeola ralloides)

50,0

2

Lopătar (Platalea leucorodia)

60,0

3

Ţigănuş (Plegadis falcinellus)

55,0

4

Egretă mare (Egretta alba)

45,0

5

Egreta mică (Egretta garzetta)

30,0

6

Stârc cenuşiu (Ardea cinerea)

40,0

7

Stârc roşu (Ardea purpurea)

45,0

8

Corcodel mare (Podiceps cristatus)

15,0

9

Lebădă de vară (Cygnus olor)

40,0

10

Gâscă de vară (Anser anser)

70,0

11

Chirighiţă-cu-obraz-alb (Chlidonias hibridus)

35,0

12

Ciuf-de-câmp (Asio flammeus)

40,0

Speciile importante

din ţară. Broasca-brună-de-câmp (Pelobates fuscus) este inclusă în Cartea Roşie a Moldovei. În ultimii ani (9) a fost
înregistrată o specie nouă pentru această zonă a Prutului – tritonul-dobrogean
(Triturus dobrogicus, Kiritzescu, 1903).
Degradarea ecosistemelor acvatice,
lacustre, silvice şi de luncă din zona
umedă, drept consecinţă a defrişării pădurilor, poluării şi înnămolirii apelor,
păşunatului excesiv şi braconajului, a

Cota (%)

dus la înrăutăţirea condiţiilor de viaţă
ale multor specii de animale. Tăierea
arboretului de pe malul râului a lipsit
speciile de mamifere (liliecii, jderul de
pădure, jderul de piatră) şi de păsări
arboricole (paseriforme, ciocănitori,
bufniţe, răpitoare etc.) de locurile de
reproducere şi de odihnă. Poluarea şi
înnămolirea bazinelor acvatice (lacul
Beleu, complexul lacustru Manta) au
redus considerabil resursele piscicole
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Tabelul 6
Componenţa specifică şi nivelul de protecţie a herpetofaunei
din zona Prutului Inferior
Nr.
crt.

Specia

Protejată
de stat

Categoria
rarităţii

CRM

CB

CRI

+

-

Amfibieni
Triturus cristatus

+

VII

-

1

Triturus vulgaris

-

-

-

-

-

2

Triturus dobrogicus

-

-

-

+

-

3

Rana ridibunda

-

-

-

-

-

4

Rana esculenta

-

-

-

-

-

5

Rana dalmatina

-

-

-

+

-

6

Bombina bombina

+

V

-

+

+

7

Pelobates fuscus

+

IV

+

+

-

8

Bufo viridis

-

-

-

+

-

9

Hyla arborea

-

-

-

+

+

1

Emys orbicularis

+

IV

+

+

-

2

Lacerta agilis

-

-

-

+

-

3

Lacerta viridis

-

-

-

+

-

4

Podarcis taurica

+

VII

-

+

-

5

Natrix natrix

-

-

-

-

-

6

Natrix tessellate

-

-

-

+

-

7

Coluber caspius

+

III

+

+

-

Reptile

Notă: CRM- incluse în Cartea Roşie a Moldovei, CB- incluse în lista Convenţiei de la Berna, CRI- incluse în Cartea Roşie Internaţională.
Categoria rarităţii: III - specie vulnerabilă, IV - sp. rară, V - sp. nedeterminată, VII - sp.
insuficient cunoscută

şi, la rândul său, sursa de hrană a speciilor acvatice de păsări (gâşte, raţe, pelicani, cormorani) şi de mamifere amfibionte (vidra, nurca europeană). Păşunatul excesiv, deranjul şi braconajul au
influenţat negativ, în primul rând, asupra speciilor de păsări care cuibăresc
în zona de ţărm (raţe, gâşte, limicole)
şi de mamifere (căpriorul, mistreţul).
Nivelul mare al apei şi vânturile puternice de primăvară au distrus plaurii din
bălţile Prutului, loc de cuibărit al multor specii de păsări şi de reproducere a
unor specii de mamifere (pisica sălbatică, dihorul de pădure). Un mare pericol
a apărut o dată cu extragerea petrolului
din Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de
Jos”. O dată cu construirea drumului
(căii de acces) spre sondele situate în
lacul Beleu s-a intensificat procesul de
înnămolire a lacului şi de poluare a apei.
Consecinţele degradării habitatelor
s-au reflectat asupra efectivelor multor
specii de animale vertebrate terestre.
Conform cercetărilor efectuate, cu trei
decenii în urmă, raţa-roşie (Aythya niroca) avea cel mai mare efectiv şi con46
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stituia 21% din numărul total de specii de raţe sosite la cuibărit (Munteanu,
1970, 1972), însă, după reducerea catastrofală a populaţiei speciei pe întreg
arealul, a fost trecută în categoria critic
periclitată şi inclusă în Cartea Roşie
Mondială şi Cartea Roşie a Moldovei
(Ганя, Зубков, 1989). Multe specii de
raţe şi-au micşorat efectivele de zeci
de ori. În rezultatul eutrofizării lacului
Beleu şi apariţiei răchitişului s-au creat
condiţii pentru coloniile mixte de stârci, egrete, lopătari, ţigănuşi. În decursul
anului îşi fac apariţia unele specii, ca
notăriţa (Phalaropus lobatus), pescăruşul-negricios (Larus fuscus) (Аверин,
Куниченко, 1984), piciorongul (Himantopus himantopus), ciocîntorsul
(Recurvirostra avosetta) (Куниченко,
Гусан, 1992).
Concluzii
Ecosistemele Prutului Inferior au un
rol important în menţinerea biodiversităţii nu numai în zona dată, dar şi în
Europa prin faptul că aici trec căile de

migraţie sezonieră a păsărilor. Sub influenţa factorilor antropici, în ultimele
decenii, fauna vertebratelor terestre a
degradat considerabil, ceea ce a condus
la reducerea efectivului multor specii şi
a diversităţii. În prezent teritoriul zonei
umede RAMSAR a Prutului Inferior, în
pofida faptului că degradează, mai joacă un rol important pentru menţinerea
diversităţii faunei, în ansamblu. Despre
acest fapt ne vorbeşte diversitatea speciilor şi efectivul lor în comparaţie cu
întreaga faună a Moldovei. Importanţa
acestei zone este reflectată şi de prezenţa unui număr mare de specii incluse în
Cartea Roşie a Moldovei (32) şi de diferite categorii ale Statutului Speciilor
în Pericol din Europa (European Threat
Status-ETS), ceea ce necesită revizuirea
politicii de protecţie în domeniul conservării biodiversităţii în regiunea dată.
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Роль альтернативного земледелия в сохра-

нении биоразнообразия и экологического
статуса экосистем Дунайского бассейна
Доктор биологических наук, Демченко Елена
Институт почвоведения и агрохимии им. Н. А. Димо
Общественная организация «ENVIBIO»
Насыщенность почв разнообразными видами живых организмов является показателем
экологической устойчивости системы к различным антропогенным воздействиям. Участвуя во всех биогеоценотических функциях
почвы, беспозвоночные и микроорганизмы
определяют функционирование почвы как
живой экосистемы. Они разлагают различные
токсичные и загрязняющие вещества, попадающие в почву, осуществляют почвенно-биологические процессы гумусообразования и участвуют в сохранении структурной организации
почв, обеспечивая оптимальный уровень биопродуктивности и экологически чистую окружающую среду [1, 2]. Являются перспективными биоиндикаторами качества почв и оценки
антропогенного импакта на природную среду.
На основании проведенных исследований
установлено, что в агроценозах величины суммарных показателей активности педобионтов
– численность и биомасса - уменьшаются,
упрощается их разнообразие. За период 30
– 40-летнего сельскохозяйственного использования почв потери биомассы беспозвоночных
составили 0,5 – 0,б ц/га (табл. 1). При внедрении
интенсивных технологий такой уровень потерь
был достигнут уже через 10-15 лет.
В составе мезофауны обрабатываемых
почв существенно сократилась численность
полезных энтомофагов, среди которых виды
сем. Staphylinidae встречаются лишь спорадически. Практически отсутствуют диплоподы (сем. Diplopoda) и муравьи (сем. Farmica)
– активные гумификаторы. Люмбрикофауна
в большинстве агроценозов представлена sp.
Apporectodea roseus, реже встречаются Ap-

porectodea caliginoza trapezoides, Octolazion transpadanum, в целом до 5 видов, по

сравнению с девятью, определенными в 60-х
годах в почвах Молдовы [3, 4]. Соответственно,
нарушается эколого-трофическое равновесие
в составе биоты, что является причиной изменения функциональной активности организмов в основных биолого-почвенных процессах.
Как правило, снижение обилия и разнообразия почвообитающих животных и микроорганизмов в почвах рассматривается лишь как
составляющая экологического ущерба, часто
без должной оценки и анализа возможных
неблагоприятных последствий. Установлено,
что оптимальное соотношение численности
сапрофагов и фитофагов в почвах Республики
составляет 8 – 10. В условиях усиления антропогенного импакта, в частности, применения
высоких доз минеральных удобрений N120-300 в
течение 9 – 10 лет, происходит перестройка в

Таблица 1
Эволюция беспозвоночных при длительном сельскохозяйственном
использовании

Почва
Чернозем типичный (г. Бельцы, опыт
Института полевых культур)
Чернозем выщелоченный (Орхейский
р-н, опыт Института Почвоведения и
Агрохимии им. Н.А.Димо)
Чернозем обыкновенный
(Комратский р-н, опыт Института
Почвоведения и Агрохимии им. Н.А.Димо)
эколого-трофическом составе и соотношение
сапрофаги/фитофаги снижается до 2 – 6. Этот
факт свидетельствует о том, что разложение
растительного опада в почве, осуществляемое
сапрофитным комплексом, замедляется. Нарушается не только скорость процесса, но и
его направленность: превалирует «грибная стадия» разложения с соотвествующим формированием состава гумуса. Принимая во внимание
существенную роль биологического фактора
в гумусо- и структурообразовании, определяющиx уровень биопродуктивности почв, нами
предложен способ оценки «биологической составляющей» экономичекого ущерба, в частности, путем подсчета потерь углерода живой
биомассы, используя статистические параметры почв-эталонов, разработанные на основе
базы экспериментальных данных многолетних исследований [5].
Землепользователи, а нередко и исследователи, ставя задачу повышения биопродуктивности почв, учитывают лишь конечный
результат множества протекающих в почве
элементарных процессов: оценивают параметры содержания в почве гумуса или элементов питания, устойчивость агрегатов или иные
физические характеристики. Однако образование гумуса и его качественный состав прямо
связаны с функциональной активностью и соотношением эколого-трофических групп, представительством видов в составе почвенной
биоты. Поэтому снижение содержания гумуса
в почвах, которое констатируется на современном этапе многочисленными публикациями,
связано прежде всего с существенными изменениями в составе и структуре комплекса
почвенной биоты. Следовательно, для того,

Год

Численность
сапрофагов,
тыс/га

Биомасса сем.
Lumbricidae,
ц/га

1962
1998

1340
800

2,50
0,93

1962

1020

1,30

1998

560

0,82

1962

760

1,00

1998

520

0,62

чтобы улучшить результат, необходимо обратиться к причинам, его определяющим.
Основной задачей охраны почв в аспекте защиты экосистем от загрязнения является поддержание оптимальной биопродуктивности,
включая продуктивность живой биомассы, с
сохранением качества почв и обеспечение на
уровне подсистемы функций почвы, связанных с детоксикацией различных загрязняющих веществ, попадающих в экосистему.
Анализ восстановительных трендов показывает, что нарушенное равновесие как в составе
беспозвоночных (рис. 1), так и микроорганизмов [6] восстанавливается крайне медленно,
даже при использовании комплекса мероприятий с внесением растительных остатков культур севооборота и органических удобрений.
Тем не менее, использование традиционных
методов, включающих применение органической и органо-минеральной систем удобрений,
является мощным фактором повышения численности и биомассы педобионтов [4]. Однако
увеличивается, главным образом, активность
сапрофитного комплекса, основу которого среди беспозвоночных составляют дождевые
черви сем. Lumbricidae. Для восстановления
спектра почвенного биоразнообразия в антропогенных экосистемах, наряду с традиционными,
необходимо внедрение таких мероприятий, как
внесение в почву побочной продукции севооборота совместно с органическими удобрениями,
применение биологических удобрений и препаратов, «биостимуляция» почв с использованием интродукции видов и ассоциаций. В этом
плане становятся очевидными перспективы
развития альтернативного земледелия, основой которого является всесторонняя интенси-
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Рисунок 1. Динамика активности беспозвоночных в черноземе обыкновенном при внесении минеральных и органических удобрений по фону растительных остатков культур
севооборота (с. Кирсово, Комратский р-н).

фикация природных биологических процессов.
Все основные процессы в почве протекают в поровом пространстве. Разнообразные
группы беспозвоночных заселяют поровое
пространство в почвах по размерным фракциям, от мелких накопительных 0,5 – 3 мкм до
крупных пор – более 50 мкм, одновременно
изменяя качество местообитаний в направлении, благоприятном для функционирования
[1]. Непрерывная деятельность педобионтов в
течение вегетационного периода способствует
поддержанию структурного состояния почв,
что особенно важно в агроценозах. В ходы,
создаваемые беспозвоночными в почве, проникает корневая система растений, усваивая
концентрирующиеся на их стенках питательные вещества. При этом следует учесть, что
беспозвоночные осуществляют трансформацию растительных остатков до уровня новообразования гумусовых веществ, обогащают
ими низлежащие почвенные горизонты. Некоторые педобионты, в частности дождевые
черви, способны фиксировать до 9 – 41 кг/га
молекулярного азота атмосферы [7]. Способность крупных форм педобионтов мигрировать
в глубокие горизонты улучшает физические
и физико-химические свойства почв по профилю, что невозможно осуществить какими
либо обработками почвы. В хорошо структурированных почвах увеличивается сток СО2, а
удаление червей из почвы сопровождается
увеличением эмиссии СО2 с 5 до 6 кг/га/час [8].
Рост растений и подвижность питательных
веществ в почве тесно связаны со структурой
порового пространства. Природа транспорта
элементов к поверхности корней определяется процессами диффузии, последние зависят
от степени структурности почвы. Соответственно, в хорошо структурированных почвах повышается доступность питательных веществ
растениям, улучшается процесс роста корней
и проникновения их в области, где имеются питательные вещества. Таким образом, обеспечивается рациональное потребление запаса
подвижных элементов, снижается опасность
загрязнения почв и водного бассейна
Существенное значение имеет энергетическое состояние влаги в почве, функционально
связанное со структурой порового пространства. При равном потенциале почвенной влаги
(ППВ) увеличение концентрации корней повышает ее доступность растениям [2], а вместе с
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тем и доступность питательных веществ.
На примере дерново-подзолистых почв,
используя метод ионитов для определения
подвижных форм элементов питания, доказано, что обеспечение растений подвижными
формами аммиачного азота, калия, фосфора,
марганца прямо связано с энергетическим состоянием влаги и структурой почвы. Интенсивность связи, определенная информационнологическим анализом, уменьшается в ряду: Р
– Мп – NН4 – K [9]. В условиях низкого ППВ одним
из лимитирующих факторов поглощения питательных элементов является контакт корневой
системы с почвой. В интервале 6 – 8 атм. подвижность Р, Мп, NН4, K снижается в 2 – 2,5 раза по
сравнению с интервалом 2 – 6 атм.
Повышение доступности питательных веществ растениям в условиях улучшения структурных характеристик почвы перспективно в
экологическом земледелии. В этом контексте
целесообразно внедрение мероприятий по
расширению биоразнообразия почв, поскольку
комплекс беспозвоночных оказывает влияние
на формирование структурной организации, гумусное состояние и устойчивость почв.
Восстановление биоразнообразия почв в
экологическом земледелии основано на применении биологических методов, с учетом
особенностей функционирования беспозвоночных в экосистеме (связь с видом растений,
приспособленность к ежегодной смене культур
в севообороте и обработкам почвы и др.). Продемонстрирована эффективность применения
биогумуса в дозе 10 т/га и метода интродукции
сапрофитного комплекса беспозвоночных в
чернозем карбонатный среднеэродированный по фону растительных остатков культур
севооборота в дозе 10 т/га (с. Урсоая, Кахулский
р-н). При использовании этих приемов повышение разнообразия и обилия микроорганизмов
и беспозвоночных коррелирует со снижением
плотности почвы, увеличением гумусированности и биопродуктивности !10, 11].
Таким образом, сохранение и восстановление почвенного биоразнообразия в альтернативном земледелии способствует через активизацию функций биоты повышению устойчивости почв к различным антропогенным воздействиям и сохранению экологического статуса почв в процессах самоочищения. На фоне
применения противоэрозионных мероприятий
это имеет существенное значение для защиты

гидрографического бассейна от загрязнения.
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Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)

Zingel streber (Siebold, 1863)

NURCA EUROPEANĂ
Ordinul Carnivore
Carnivora
Familia Mustelide
Mustelidae

Fusar
Ordinul

STATUTUL. Specie critic periclitată [Critically Endangered
(CR)], ameninţată cu dispariţia.
RĂSPÂNDIREA. A fost semnalată pe malul Nistrului, în
apropierea localităţilor Pârâta, Nezavertailovca, jud. Dubăsari, de-a lungul Prutului, lângă Vadul lui Isac, Manta şi Crihana Veche, jud. Cahul. Este răspândită în Europa şi Asia de
Nord, cu excepţia regiunilor de la hotarele ei de sud şi de
dincolo de Cercul Polar. Răspândirea speciei în cadrul arealului este insulară.
HABITATUL. Malurile râurilor lin curgătoare şi ale lacurilor mlăştinoase din zăvoaie.
ASPECTUL CANTITATIV. Efectivul speciei este mic şi se
reduce continuu.
FACTORII LIMITATIVI. Introducerea în circuitul economic a noi suprafeţe; poluarea industrială a bazinelor de apă;
braconajul.
PARTICULARITĂŢILE BIOLOGICE. Hrana principală o constituie rozătoarele de luncă, broaştele, racii, peştele.
Drept adăpost îi servesc vizuinile săpate în maluri. Împerecherea are loc în lunile februarie – martie; perioada de gestaţie durează 42-46 zile. Femela naşte 3-7 pui, care părăsesc
cuibul în august.
REPRODUCEREA ÎN CAPTIVITATE. Nu se practică.
STAREA DE PROTECŢIE. Este ocrotită conform legislaţiei în cadrul Rezervaţiilor ştiinţifice „Pădurea Domnească”
şi „Prutul de Jos”.
MĂSURILE DE PROTECŢIE. Precizarea numărului şi
locurilor de trai ale nurcii europene şi crearea condiţiilor favorabile pentru nutriţie şi adăpost.
Surse de informaţie
1. Gromov, 1963; 2. Corcimari, 1967; 3. Gheptner, 1967; 4.
Jizni jivotnîh, t. 6, 1971; 5. Uspenschi, 1972; 6. Averin, 1979;
7. Munteanu, Corcimari, Ţurcanu, 1997.
G. Uspenschi, A. Munteanu

Familia

Perciforme
Perciformes
Percide
Percidae

Una dintre cele două specii ale genului în fauna Republicii
Moldova.
Statutul. Categoria a 4-a. Specie vulnerabilă
[Vulnerable (VU)], ameninţată cu dispariţia.
RĂspÎndirea. În Republica Moldova se întîlneşte
numai în sectoarele mediu şi inferior ale Prutului. Peste
hotarele ţării a fost semnalat în cursul superior al Prutului,
mai ales în afluenţii acestuia; populează, de asemenea, şi o
parte din rîurile de munte ale României (1,2).
Habitatul. Preferă locurile adînci cu fund de pietriş.
Se adună în cîrduri mici la fundul rîului.
Aspectul cantitativ. A fost întotdeauna specie
de peşte rar întîlnită. În unele sectoare ale rîurilor,
probabil, a dispărut.
Factorii limitativi. Bararea rîurilor; poluarea
locurilor de depunere a icrelor.
ParticularitĂŢile biologice. Peşte de
mărime mică – în lungime atinge cca 15 cm, are masa de
50-100 g (3). Depune icrele în martie - mai. Se hrăneşte
cu larvele insectelor acvatice, uneori – cu icre şi puiet de
peşte. Informaţii despre prolificitate şi alte particularităţi
biologice nu sunt.
Reproducerea În captivitate. Nu sunt
informaţii.
Starea de protecŢie. Este interzis pescuitul
conform legislaţiei.
MĂsurile de protecŢie. În perioada de depunere
a icrelor de ocrotit reproducătorii; evidenţierea şi ocrotirea
locurilor de înmulţire ale speciei.
Surse de informaţie
1. Berg, 1949; 2. Şnarevič, 1959; 3. Ryby, Zemnovodnye,
Presmykajuşiesja, 1981.
N. Bodareu

Development of the Applied Research

Program for the Implementation of the EU
Water Framework Directive in the
Republic of Moldova
dr. hab. Constantin Mihailescu, Ministry of Ecology and Natural Resources of Moldova
dr. Dumitru Drumea, Institute of Ecology and Geography of the Academy of Sciences of Moldova

Rezumat: Implementarea prevederilor Directivei Apelor a UE cere elaborarea Planului Integrat de
management al bazinului riveran, care trebuie sa fie elaborat prin obţinerea datelor ştiinţifice. Aspectele
manageriale ale acestui program au fost discutate cu autorităţile publice locale, experţi locali din
diferite sectoare ale economiei naţionale şi ONG pe parcursul seminarelor desfăşurate în zonele de
nord, centru şi sudale Republicii Moldova, conform metodologiei de planificare orientate spre ţintă.
Key words: target, workshop, planning, applied, research, pollutant, EU, Directive, water bodies,
local authorities, project.

Main objectives for the development
of the Applied Research Program
for the implementation of the EU
Water framework Directive have
been discussed with local authorities
and environmental experts during a
number of Target Oriented Planning
regional workshops in northern, central
and southern parts of Moldova. Such
seminars part of Planning process in
order to develop integrated river basin
management plan as main tool for the
implementation of the EU WFD in
Moldova.
The first step consisted in the
organizing of the consultation process
with local authorities involved in
water related issues with particular
attention on the collection of data on
water quality, the analysis of social
and economic framework conditions,
financial situation in the regions,
institutional arrangements, etc. The
results of the consultation meetings
were the base for the development of the
agenda of the National Target Oriented
Planning workshop and identification
of the topics of the seminars.
On the base of the discussions
during consultation meetings with

local authorities, NGOs and National
workshop one could identify next
objectives for the development of the
Action Program for the implementation
of the WFD in Moldova. An overall
objective is:
Achieving of the “good ecological
status” of water resources in Moldova
as presumed in the EU WFD by the
year of 2015.
Main Moldavian rivers (Prut and
Dnester) are transboundary and
cooperation on international and
regional level is widely recognized
by all levels of authorities and
stakeholders. That is why specific
objectives for the development of the
Applied Research Program (ARP) for
WFD implementation could be:
- Cooperation on regional level with
riverine countries (Romania, Ukraine)
in order to prepare an integrated
document for joint program on the use
of natural resources in the catchments.
- Preparing with neighboring
countries of the common applied
research program for the identification,
with common methodology for
identification of heavily modified water
bodies and program of measures aimed

at achieving of good ecological status
- Implementation of the best agricultural, environmental and industrial
practices in the river basins in order to
reduce pollution loads
- Development of relevant institutional, legal and normative framework
for the implementation of Applied
Research Program
- Identification of the heavily modified water bodies, reference conditions,
economic and environmental estimations of main measures aimed at
pollution reduction, etc
- Assuring of large public
participation on all stages of elaboration
and implementation of the Applied
Research Program
According to the results of
discussions during National Target
Oriented Planning workshops in
regard for the development of Applied
Research Program in order to elaborate
Integrated River basin Management
Plan next research activities should be
undertaken:
- Précising of the hydrological
situation on rivers: flows, levels, high
water regime, siltation of the water
bodies and artificial lakes
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- Inventory of pollution sources
and level of pollution, identification
and quantitative estimations of the
agricultural, industrial, municipal, etc
hot-spots for identified river basins
- Evaluation of the impact from
different pollution sources and
pollutants, organizing of permanent
monitoring on waste water releases,
theirs’ quality and quantity, especially
from sugar and cannery plants
- Improvement of the solid waste
management practices, especially in
rural areas
- Reducing of the level of erosion of
soils and pollution loads from different
types of agricultural landscapes
-Inventoryofthegroundwaterresources
from quantitative and qualitative
points. Development of proposals for
conservation of abandonated boreholes
and interconnection between surface
and ground waters.
- Testing of new methodologies for
utilization of the wastewaters and solid
wastes from agricultural, industrial and
municipal sectors including out off
data dumps. Development of the biogas
network especially in rural areas
- Development of methodology
for evaluation of diffuse sources of
pollution and calculation of loads
reaching water ecosystems
- Permanent studying and modification of the legislation, normative, etc
- Developing of the green carcass of
the territory especially for agricultural
lands
2
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- Identification of the reference
conditions in the river basins,
identification of the heavily modified
water bodies, designing of relevant
monitoring programs for water quality
and quantity
- Analysis of financial resources
and
mechanisms
needed
for
implementation of the Integrated River
Basin Management Plans and costs for
different types of water use (drinking,
industrial, agricultural, fisheries, etc)
- Wetland restoration: identification
of restoration sites, estimation of costs,
benefits, social impact, etc
- Health aspects
- Climate change
- Estimation of hydropower, recreation, fishery etc potentials of water
ecosystems
- Development of educational
programs for Universities and schools
- Economical aspects of the water supply
and commitment of local population to
pay for different types of water services,
economical studies in regard to water
management
planning
(irrigation,
tourism, drinking, industrial etc)
On the base of discussions during the
workshop participants have proposed
a number of projects, which could
support development of the Integrated
River Basin management Plan.
Summary of the projects
The most urgent objective of projects
is to reduce pollution loads (mainly
nutrient) from first of all diffuse sources
of pollution. Participants agreed

that nutrient reduction is extremely
important for water management in
Moldova and these issues have to be
presented in the development and
implementation of the integrated river
basin management plans. Analyzing
the character of possible measures and
projects for including in the proposal
for river basin management plans
participants recommended to taking
into consideration next possibilities:
• Introduction of new technologies
in order to prevent and minimize
the pollution loads originated from
different sectors of national economy
• Policies should be aimed at
reduction of soil erosion associated
with N and P from superficial run-off
• Stimulate wetland and flood plain
restoration activities with the selection
of appropriate sites for that
• Implementation of Moldavian law
on development of organic agriculture
and promote introduction of best
agricultural techniques
• Improvement of municipal
activities through introduction of the
best solid waste management practices,
especially in rural areas
• Strengthening of institutional
capacities of local authorities, public
institutions and NGOs in elaboration
and implementation of river basin
management plans
• Promotion of regional and international cooperation
Above all, participants outlined
necessity in preparatory work for
development of the Integrated River
Basin management plan. For these
purposes they proposed identify
(according to the provisions of WFD)
heavily modified water bodies,
identify reference condition for the
justified estimation of the level of
pollution, etc. For these purposes it
is widely recognized the necessity of
development and implementation of
the Applied Research Program for
preparing of the material compatible
with other countries of the Danube,
Prut and Dnester basins.
The river basin management plans
should be developed according to the
next objectives:
Objective 1. Description of the
catchments area according to the
hydrological and natural conditions.
For achieving of this objective

participants have identified a project:
Identification of the heavily modified
water bodies.
Main goal of the project is to
summarize relevant data on the state of
watercourses, lakes, water bodies, etc
in Moldova and on this base identify
their state according to the annexes of
WFD.
Specific activities of this project are:
- Collection of data on physical and
geographical conditions of the basin,
geology and relief
- Description of hydrological and
hydro morphological conditions of the
territory
- Identification of reference conditions
- Estimation of demographical situation
and economical activities
Expected results:
a. Detailed description of the general
natural conditions of the basin
b. Identification of ecoregions and
reference conditions for them
c. Estimation of pollutants levels
d. Identification of heavily modified
water bodies
Objective 2. Registration of impacts
of human activities on the state of water
resources
Participants of the workshop
proposed next project in order to
achieve this objective: Integrated
study on estimation and reduction
of pollutants loads originated from
different sectors of national economy
Specific activities of this project are:
- Calculation of pollutant loads
(mainly nutrients) reaching water
ecosystems
- Estimation of pollution removal
capacities of wetland areas with specific
regard to nutrients
- Biodiversity conservation
- Identification of the hot-spots
Expected results:
a. Developed proposals on pollution
(nutrient) reduction measures from
main sectors of national economy
b. Selection of sites for wetland
restoration and management
c. Improved state of water
ecosystems
Objective 3. Operational monitoring
system on water quality and quantity
in water ecosystems and situation of
existed protected areas.
Proposed project for achieving of
this objective: Development of nature

protection and conservation network
in wetland areas and agricultural
landscapes.
Main activities of the project:
- Identification of sites for including
in nature protection network
- Estimation of recovery capacities
of areas proposed for nature protection
activities
- Development of the green carcass
in agricultural landscapes
- Preapring of protection areas
management plans
Expected results:
a. reduction of soil erosion and
pollutants loads reaching water
ecosystems with superficial run-off
b. improvement of the state of
biodiversity
Objective 4. Economic analysis and
elaboration of complex of measures for
implementation of the integrated river
basin management plan
Proposed project for achieving
of the objective: Strengthening of
institutional capacities of different level
authorities and promotion of regional
cooperation in implementation of the
WFD
Main activities of the project:
- analyzing of actual institutional,
legislative etc bases and development
of proposals for its improvement and
harmonizing with EU Water Framework
Directive
- designing of tasks for future river

basin councils and ways of cooperation
within the basin, including development
of economic tools and reasearch
activities, needed for implementation
of the recommendations developed by
Council experts
- assurance of information exchange
and creation of relevant technical
facilities
- sharing of responsibilities for water
management in the basin and ways
of cooperation with NGOs, different
target groups of population
- development of new educational and
training programs for water managers
and different level of authorities
As it was mentioned by participants
these projects and activities under
them have to be implemented in
close cooperation of different level of
authorities, experts, public Institutions
and NGOs. Integrated river basin
management plan based on the results of
the Applied Research Program could be
a crucial issue for the implementation of
the WFD in Moldova and cooperation
with International Commission for
the Protection of the Danube River
(ICPDR),
different
international
agencies, EU institutions.
Literature:
1. The Danube Basin Analysis, part
A – basin-wide overwiev Summary,
ICPDR, Vienna, 2005, 24 p.
2. Action Plan Moldova – EU, www.
maeie.org

Rîul Camenca, afluent al Prutului. Foto G. Bejenaru
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Starea ariilor naturale protejate de stat
în bazinul râului Prut

Dr., conf. univ. A. Begu, dr., conf. cerc. Maria Sandu,
dr. hab., prof. univ. P. Obuh, dr. A. Tărâţă,
dr., conf. cerc. V. Stegărescu,
cerc. şt. superior P. Spătaru, cerc. şt. A. Lungu
Institutul de Ecologie şi Geografie

Summary
This paper includes the results of researches as concern the state of representative ecosystems in
river Prut basin and the proposals of their valorification. The state of ecosystems is in dependence of
economic activities, clime, self-purification capacity of water, air, soils and shows that in Tetcani and
Trinca forest ecosystems it is aerian pollution also in Criva and Chetrosica Noua forests; water of river
Prut tributaries contain 57-89% of stable organic substances and 11-43% of readily biodegradable
ones. The higher self-purification capacity it will be possible through the increasing of hydrological
representative ecosystems areas. Investigations of Briceni and Trebisauti soil resources denote the
presence As and Pb in content higher than admissible level.
The study of external gamma radiation fond remarks the variation from 12 till 20 μR/h.
Radiospectrometric analysis show that in natural biocenozes Brătuşeni, Edineţ, Briceni and Trebisauti
Cs-137 maximal concentration is in 0 – 3 cm (44 - 48 Bq/kg) sol level of forest in comparison with
4,6 - 6,8 Bq/kg in superior horizon of arable territory. In arable soils it was establish a migration of
Cs-137 till depth more than 50 cm.
Cuvinte-cheie: Ecosisteme naturale, arii protejate de stat, rezervaţia peisagistică, impactul
antropic, indicatori de calitate, vegetaţie algală, învelişul de sol, fondul gamma

Republica Moldova ocupă unul dintre
ultimele locuri din Europa în ceea ce
priveşte cota ariilor naturale protejate
de stat (1,96% din teritoriu sau 66467,3
ha). Conform Strategiei şi Planului Naţional de Acţiuni în privinţa Conservării
Biodiversităţii (2002), pentru asigurarea
protecţiei a circa 50% din biota Republicii Moldova şi asigurarea unui echilibru stabil al funcţionării ecosistemelor,
este necesar de a proteja nu mai puţin
de 10% din suprafaţa ţării. În ultimii ani
creşte considerabil numărul speciilor
incluse în Cartea Roşie (ediţia din anul
1978 – 55 de specii, iar ediţia din anul
2002 – 242 de specii) şi al speciilor
ocrotite de stat (115 – în anul 1975 şi
484 – în anul 2000), ceea ce alarmează
autoritatea centrală de mediu şi AŞM,
confirmând încă o dată faptul sporirii
impactului antropic şi fenomenelor naturale negative asupra mediului ambiant.
Impactul antropic persistă asupra mediului înconjurător, continuând să pună în
pericol existenţa ecosistemelor naturale.
4
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Scopul cercetărilor
Scopul cercetărilor a fost de a evalua
starea ecosistemelor naturale reprezentative (silvice, petrofite, acvatice şi palustre, stepice şi de luncă), precum şi de a
trasa căile de valorificare a resurselor lor.
METODELE DE CERCETARE
Componenţa chimică a mostrelor de
apă, aer, sol a fost determinată prin metode de analiză chimice şi fizico-chimice: gravimetrică, colorimetrică, titrimetrică, cromatografie lichidă, spectrofotometrie cu absorbţie atomică etc.
Parametrii climatici (t °, W, P, roza
vânturilor etc.), obţinuţi prin metode
clasice, au fost evaluaţi în baza datelor
Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
Apartenenţa sistematică a speciilor
de biotă, particularităţile fitocenotice
– prin utilizarea microscopului, determinatoarelor pentru plantele superioare, alge, licheni, ciuperci, muşchi etc.

Abundenţa şi gradul de toleranţă al bioindicatorilor – conform scalei elaborate
de K. Bartok (1985) cu unele completări, iar indicele poluării atmosferice
(IAP) – după R. Doll (1982).
Caracteristica solului (textura, conţinutul de humus, pHH2O şi pHKCl, cationii
adsorbiţi Ca2+ şi Mg2+) s-a determinat
conform standardelor în vigoare; metalele grele - spectrometric cu şi fără
flacără şi cu emisie.
Nivelul fondului radiaţional gamma
extern a fost măsurat cu radiometrul
SRP-68. Conţinutul radionuclizilor
tehnogeni (Cs-137 şi Sr-90) a fost determinat prin metode radiospectrometrice şi radiochimice.
STAREA ECOLOGICĂ A SURSELOR ACVATICE ŞI PALUSTRE
Indicii de calitate, obţinuţi pentru
afluenţii de stânga ai r. Prut (Ciuhur,
Larga, Draghişte, Sărata, Zelionaia,
Lopatinca, Calanjir, Racovăţ, Vilia),

denotă faptul prevalării cantitative a
substanţelor organice ce degradează
greu biochimic (57-89%) asupra celor
ce degradează uşor (11-43%), ceea ce
condiţionează o capacitate mică de autoepurare a apei.
Sporirea capacităţii de autodegradare
a poluanţilor s-ar realiza prin extinderea
suprafeţei zonelor umede. În acest scop,
propunem extinderea ariilor protejate
hidrologice: r. Draghişte – s. Trebisăuţi.
Cantităţi comparativ mari de nitraţi
se constată în apa r. Ciuhur (6,3 – 13,5
mg/ dm3), Larga (8,9 – 13,5 mg/ dm3),
Sărata (18,7 mg/ dm3), Vilia (4,5 – 7,5
mg/ dm3), Calanjir (9,3 mg/ dm3), fapt
determinat de existenţa surselor de poluare cu compuşi ai azotului: gunoi de
grajd, deşeuri menajere etc. Mineralizarea şi duritatea apei din râurile Draghişte, Vilia (Teţcani), Larga (Şirăuţi)
şi Racovăţ (Hădărăuţi) o depăşeşte pe
cea a Prutului de 1,6-2,0 ori, iar apa din
Ciuhur, Lopatinca şi Zelionaia – de 2,03,3 ori. Apa evacuată din peştera Emil
Racoviţă, s. Criva, are o componenţă
deosebită de cea a apelor naturale de
suprafaţă din bazinul râului Prut. Duritatea ei (30-35 mg.echv/dm3) depăşeşte
CMA de 4,3 – 4,7 ori, mineralizarea
– de 2,5 – 3 ori (pe cea a apei din Prut
– de 7-8,5 ori). În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constatat că deversarea acestei ape în reţeaua hidrografică
provoacă sporirea durităţii şi a conţinutului total de săruri din r. Prut, iar în
ultimă instanţă şi a fl. Dunărea.
În apele de suprafaţă conţinutul de cupru este mai mare decât în râurile mari
(Prut), dar nu depăşeşte CMA pentru
apele de suprafaţă; conform cerinţelor
piscicole el este însă nefavorabil biodiversităţii acvatice şi creşte de la izvor
spre revărsare în r. Prut. Apa lacurilor din
pădurea Rosoşeni şi Drepcăuţi are duritate moderată (4,4 şi 7,6 mg.echv/dm3),
iar lacul din parcul Edineţ are apă dură
(9,7 mg.echv/dm3), cu o mineralizare
moderată (315; 531 şi 720 mg/dm3, respectiv) de tipul Mg-Ca - HCO3 ; Mg-Ca
- HCO3-SO4 şi Mg-Ca - HCO3-Cl- SO4.
STUDIUL ALGOFLOREI
RÂURILOR MICI DIN BAZINUL
MIJLOCIU AL PRUTULUI
Vegetaţia algală a rîurilor mici din
zona Prutului de Mijloc a fost studiată în anii 1960-1963 şi în anul 2004. În

anii 1960-2004, în algocenozele bentice
şi planctonice ale rîurilor Larga, Vilia,
Lopatnic, Draghişte, Racovăţ, Ciuhur au
fost detectate în total 517 specii şi forme
de alge cu predominarea algelor verzi
(52,04%), diatomeelor (26,4%), cianofitelor (8,1%) şi euglenofitelor (6,2%)
(tabelul 1). În probele colectate în anul
2004, totalmente (cu excepţia r. Camenca) au fost detectate 196 specii de alge,
dintre care diatomee - 52,8%, alge verzi
- 26,3%, cianofite - 10,7%, euglenofite
- 7,6%. Modificările principale care au
avut loc pe parcursul a 42 de ani sunt
următoarele: s-a redus esenţial numărul
total de specii, lipsesc algele stenobionte,
caracteristice apelor reci şi curate. Astfel,
din algocenozele râurilor din Bacillariophyta au dispărut multe specii de Eunotia, Cymbella, Gyrosigma, Fragilaria
etc., care alcătuiau aspectul asociaţiilor
bentice şi planctonice. Au dispărut cca
1/3 din algele verzi. Din 37 de Zygnematoficee în prezent se întâlnesc numai cca
22%, din Cianofite 50%, iar Charofitele
au dispărut în întregime. S-a redus esenţial şi diversitatea algelor verzi, din 269
de specii întâlnite în anii 1960-1963, în
anul 2004 au fost depistate mai puţin de
20%, a diminuat numărul de specii de
Chlorococoficee (15% din cele întîlnite în
anii 1960-1963), Volvocoficee (38,5%).
Algoflora acestui râu s-a redus esenţial (până la 2% din algoflora anilor
1960-1962), totuşi cenozele algale se
dezvoltă relativ intensiv. În amontele
râului (s. Larga) au fost întâlnite algocenoze de Cladophoretum şi Spirogyretum, bogate în alge verzi şi diatomee, în
aval se constată o creştere a diversităţii

Cianofitelor şi Euglenofitelor, ceea ce
se datorează poluării apei cu reziduuri
comunale şi animaliere. Indicii de saprobitate Marvan-Zelinca, în perioada
studiată, în lunile de vară şi toamnă, au
crescut de la 1,7 până la 2,4, ceea ce
provoacă o creştere a consumului chimic de oxigen (CCO) mai mare de 1318 mg/dm3 O2 , în aval, lângă s. Şirăuţi.
Pe cursul râului, de la s. Larga şi
vărsarea afluentului Calanjir, oxidabilitatea (mg/dm3 de O2) scade până la valoarea caracteristică pentru apele naturale utilizate în scopuri potabile. Însă,
în aval de com. Coteala, acest indice
iarăşi creşte, până la 2,1-2,2 mg/dm3 de
O2 şi se păstrează la acelaşi nivel, până
la confluenţa cu râul Prut.
Indicii de saprobitate în r. Ciuhur
depăşesc cifra 2,0, ceea ce denotă un
conţinut înalt de substanţă organică în
apă, CCO este mai înalt de 10, CBO
mai mare de 7 mg/dm3 O2.
Un interes algofloristic şi algocenotic
reprezintă bazinele râurilor Racovăţ cu
Draghişte, Calanjir şi Bogda, pe ariile
cărora este raţional de organizat o arie
protejată.
STAREA ECOSISTEMELOR
SILVICE ŞI PETROFITE
Studiul ecosistemelor reprezentative a
cuprins următoarele sectoare de pădure –
Pererâta, Teţcani, Zăbriceni, Chetroşica
Veche, La Castel, Rosoşeni şi Trebisăuţi.
Ecosistemul silvic Pererâta se află în
curbura meandrului Prutului şi reprezintă o pădure de luncă, cu o diversitate
sporită a plantelor efemeroide, tufarilor
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Tabelul 1

Camenca

2004

1960-63

2004

1960-63

2004

1960-63

2004

1960-63

2004

1960-63

Familii

Genuri

1960-04

2004

Ciuhur

Racovăţ
Bogda

Draghişte

Lopatinca

1960-63

Total

2004

Filum, clase
1960-63

Nr.
crt.

Vilia

Larga

Componenţa sistematică a algoflorei râurilor mici din bazinul Prutului de Mijloc

1

Cyanophyta

9

3

7

6

9

5

9

7

10

7

7

4

22

12

17

42

21

2

Dinophyta

0

0

0

1

2

1

0

0

1

1

3

1

1

1

-

-

-

3

Chrysophyta

3

0

3

0

5

0

2

0

4

0

5

0

6

4

5

7

0

4

Xanthophyta

2

1

1

1

3

1

5

0

5

0

7

1

3

6

7

7

2

5

Rhodophyta

2

0

2

0

1

1

1

1

1

0

1

0

2

3

3

3

2

6

Euglenophyta

6

3

5

6

10

3

5

5

12

5

14

4

16

1

5

32

15

7

Bacillariophyta

64

40

79

56

117

51

89

46

109

58

98

39

144

20

36

152

104

8

Chlorophyta:

8.1

Volvophyceae

3

2

3

2

3

3

4

1

5

1

4

0

13

4

10

13

5

8.2

Chlorococophyceae

57

9

55

8

99

6

85

7

117

6

134

4

105

18

68

192

28

8.3

Ulotrichophyceae

14

6

15

6

13

4

13

5

14

8

15

9

20

11

22

27

11

8.4

Zygnematophyceae

11

3

11

4

18

-

15

2

20

2

19

1

4

7

16

37

8

Charophyta

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

2

1

1

2

0

172

67

182

90

280

75

228

74

299

88

308

63

332

88

143

517

196

9

Total

şi arborilor. Specia edificatoare - stejarul obişnuit (Quercus robur). În preajma
râului se întâlnesc plopul şi salcia. Condiţiile pedologice şi umiditatea optimală
a substratului şi aerului favorizează o
dezvoltare bună a diferitelor sinuzii de
plante, cum ar fi plante efemere şi efemeroide (cu prezenţa ghiocelului-bogat
– Galanthus nivalis şi Lilium martagon)
şi coada-calului de iarnă (Equisetum
hyemale) – într-o stare destul de bună,
cu o abundenţă înaltă. Este supus impactului din partea factorului antropic
prin: a) păşunatul intens al animalelor;
b) prelucrările chimice ale sectorului de
livadă din vecinătatea nemijlocită a pădurii; c) zgomotul provocat de tehnica
agricolă şi de transport în sectoarele arabile limitrofe şi d) vânatul ilicit (laţuri
de prins iepuri în care nimeresc şi alte
animale, de exemplu pisica sălbatică).
Ecosistemul silvic Teţcani – pădure
de luncă, dominată de stejarul obişnuit
(Quercus robur), subdominant - frasinul înalt (Fraxinus excelsior), cu o stare
bună a arborilor şi satisfăcătoare a tufarilor şi ierburilor. Persistă impactul antropic – gunoişti pe pante şi pe malul râului
Vilia şi agrocenoze prelucrate chimic
6
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excesiv contra bolilor şi dăunătorilor.
În fisurile rocilor se întâlneşte feriga – Aspelinum ruta-muraria, iar desişurile de pe malul stâng al râului Vilia
sunt populate de Robinia pseudacacia
– abundente de melcul viţei de vie (Helix pomatis). Sunt necesare măsuri stricte
privind lichidarea gunoiştilor şi excluderea terenurilor cultivate din rezervaţie.
Rezervaţia peisagistică Zăbriceni
ocupă o suprafaţă de circa 600 ha la
NV de s. Oneşti, Ocolul silvic Edineţ.
Diversitatea specifică este tradiţională
pădurilor de stejar obişnuit (dominant)
cu carpen, jugastru, tei etc. Comparativ
cu alte fitocenoze, este mai săracă în
lichenofloră şi briofloră. Starea ecosistemului este satisfăcătoare.
Pădurea din preajma localităţii Chetroşica Nouă (lângă Cupcini), amplasată pe cernoziomuri podzolite şi soluri
cenuşii închise de pădure, este într-o
stare bună. Dominant este Quercus
robur (diametrul 30-100 cm) neafectat şi Fraxinus excelsior, subdominant
- Acer negundo . Umiditatea sporită
favorizează dezvoltarea urzicii şi altor
specii mezofite. Această pădure e valoroasă prin abundenţa înaltă a liche-

noflorei, cu genuri sensibile la poluare
– Ramalina, Lecanora, Parmelia, fapt
ce denotă puritatea aerului. Prezenţa animalelor rare, îndeosebi bogăţia
de indivizi ai stârcului mare cenuşiu,
impune un statut mai înalt al acestui
ecosistem, probabil merită categoria de
rezervaţie naturală.
Rezervaţia peisagistică “La Castel”
– cu un peisaj natural fermecător, prin
abundenţa toltrelor abrupte, defileurilor, formelor carstice şi totodată suprafeţe acoperite cu vegetaţie silvică.
Malurile r. Racovăţ sunt acoperite de
crânguri de Quercus robur, cireş, păr,
verigar, porumbar, corn, păducel etc.
Ierburile sunt mai sărace şi ţin de categoria xeromezofitelor şi xerofitelor:
cimbrişorul, crânceşul, mierea-ursului,
osul-iepurelui, spinarea-lupului, cladoria, asparagusul. Râul Racovăţ are o
curgere lentă, meandrează abundent şi
este bogat în alge şi broscăriţe, iar pe
maluri – coada - calului, ghizdeii etc.
Impactul antropic este foarte evident:
exploatarea pietrei pentru var (gropi de
ars var cu cauciucuri – pe malul stâng
al râului), cariere de piatră şi prundiş,
gunoişti, stâne de oi, caroserii de limu-

zine aruncate pe malul râului etc.
Este necesară excluderea exploatării
minereurilor şi lichidarea gunoiştilor
din teritoriile adiacente.
Rezervaţia naturală Rosoşeni – ecosistem silvic din Nordul Moldovei, mai
la Vest de Briceni. Dominat de Quercus
robur cu arbori de dimensiuni impunătoare - până la 80-90 cm în diametru,
dar parţial afectaţi de făinare (Mycrosphaera) şi unii dăunători filofagi. În stratul ierbos predomină urzica, atingând
până la 0,5-0,7 m înălţime. Printre lichenii specifici se menţionează Ramalina pollinaria şi Opegrapha atra. Impactul antropic vine din partea traseului auto Briceni – Cotiujeni, colectarea
plantelor medicinale, pomuşoarelor,
ciupercilor şi altor resurse vegetale.
Ecosistemul silvic, aflat la V-NV de
localitatea Trebisăuţi, este într-o stare
destul de bună, cu arborele dominant
Quercus robur, iar subdominant fiind
Cerasus avium. Arborii sunt valoroşi,
de dimensiuni mari (uneori 80-100 cm
în diametru), slab atacaţi de boli şi dăunători. Speciile rare sunt reprezentate
prin Pulmonaria, Anemone, Dryopteris
etc. Briofitele sunt destul de frecvente şi
bine dezvoltate, iar lichenofitele predomină prin genul Hypogimnia, Parmelia.
În lunca pârâului (afluent al Draghiştei)
creşte un sector de mestecăniş (Betula
pendula). Pe coaja arborilor de mesteacăn se dezvoltă destul de bine lichenii
Hypogimnia , Parmelia , Evernia – caz
rar întâlnit în natură. Pădurea (parcelele
90, 91) este arie protejată în calitate de
Rezervaţie de resurse de soluri, dar merită a fi protejată toată pădurea cu atribuirea categoriei Rezervaţie naturală.
Dintre monumentele naturale geologice şi paleontologice din aria de
cercetare au fost evaluate următoarele
obiecte: cariera de ghips Criva, defileurile Feteşti, Burlăneşti, Trinca, grotele
Brânzeni şi râpa Volodeni. Vegetaţia
acestor obiecte este mai săracă, comparativ cu ecosistemele silvice, sporadic
întâlnind arbori – stejar, cireş, frasin,
salcâm; mai multe ierburi xerofite – lumânărica, păiuşul, scaiul dracului; în
locurile umede şi luncile râurilor predomină mezo – şi higrofitele – buzdugan, papură, podbal, varga-ciobanului,
talpa-gâştei etc. Nu lipsesc nici lichenii şi muşchii, îndeosebi cei tericoli şi
saxicoli – Grimnia, Tortula, Candelariella. Speciile rare şi ocrotite sunt

mai puţine, dar merită o atenţie bogăţia
coloniei de popândău roşcat de la Volodeni; plantele ierboase de coada-calului şi crinul-de-baltă din lunca r. Bogda
(Volodeni) ş.a.
Obiectele studiate sunt afectate de
factorul antropic prin extragerea pietrei,
colectarea ilicită a pietrei pentru feţuit
casele, gunoişti etc. Monumentele de
arhitectură peisagistică (parcurile) din
zona de cercetare au fost următoarele:
Parcurile Hincăuţi, Pavlovca şi Aleea
de tei dintre satele Pavlovca şi Larga.
Parcul Hincăuţi, amplasat lângă satul
Poiana, este destul de bogat în specii
valoroase de arbori şi tufari, cum ar
fi stejarii viguroşi (Quercus robur)
de până la 1,2 m în diametru, frasinul
(Fraxinus excelsior), pinul (Pinus silvestris), jugastrul (Acer campestre),
cireşul (Cerasus avium), mesteacănul
(Betula pendula) – cu vârsta de peste
100 de ani. Nu lipsesc şi alte specii
– 6 molizi (Picea abies) cu vârsta de
peste 100 de ani, Robinia pseudoacacia, Pinus strobus, Acer platanoides,
Populus pyramidalis, Populus tremula,
Aesculus hypocastanum, Acer pseudoplatanus, Salix sp. Întâlnim şi tufarul
Coryllus avellana; liana Partenocisus
quiu-quipetale, ierburi de Utrica alba.
Sunt necesare investiţii pentru amenajarea teritoriului edificiilor, gardului,
fântânii, iazurilor, drumului etc.
Parcul Pavlovca de lângă s. Larga
(Briceni) se află în gestiunea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
Este bogat în specii valoroase de conifere şi de foioase, tufari, liane etc.
Teritoriul parcului este mare şi frumos,
dar în mare parte este ca o pădure plină
de ierburi şi tufari întâmplători. Sunt
necesare investiţii suplimentare pentru
menţinerea ariei protejate.
Aleea de tei dintre satele Pavlovca şi Larga este constituită din Tilia
cordata, arbori în stare satisfăcătoare.
Majoritatea au coronamentul puternic
ramificat, datorită distanţei mari (comparativ cu pădurea) dintre arbori. Sunt
parţial afectaţi de gazele de eşapament
ale transportului auto.
STAREA RESURSELOR
PEDOLOGICE
În cadrul acestui studiu au fost cercetate două rezervaţii de resurse de sol.
1. Rezervaţia de resurse din s. Tre-

bisăuţi, Briceni.
Învelişul de sol al Rezervaţiei de resurse cercetată s-a format sub tipul de
pădure – stejăret de coastă şi platouri
din regiunea de dealuri de productivitate mijlocie cu vârsta de exploatare de
90-120 ani şi tipul de staţiune – deluros de cvercete cu stejar pe versanţi şi
platouri cu soluri cenuşii şi cernoziom
argiloiluvial edafic mijlocii.
Analiza detaliată a compoziţiei granulometrice a stabilit că solul studiat atât
sub pădurea de stejar, cât şi de pe câmpul arabil adiacent (2 ha), este luto-argilos. Conţinutul fracţiunii de argilă fizică
(<0,01mm) variază pe profil în limitele
54,80-59,82%, în cenoza silvică, şi în
limitele 52,48-58,23 % - pentru câmpul
arabil; conţinutul celei mai active fracţii
granulometrice (argila fină) variază în
profilul de sub pădure în limitele 27,8028,22 %, pentru orizonturile superioare,
şi în limitele 32,50-35,26%, în orizonturile iluviale. Repartizarea conţinutului
fracţiunilor granulometrice atestă procesul de eluviere-iluviere mai pronunţat
sub pădurea de stejar, solul fiind griziom
tipic, comparativ cu câmpul arabil, ocupat de griziomul humic.
Conţinutul fracţiei de argilă fină
(<0,001mm) este la fel omogen pentru
partea superioară a profilului (29,9331,56%) şi indică o iluviere mai pronunţată la adâncimea de 60-80 cm
(35,93%).
Caracteristica fizico-chimică arată că
griziomul tipic de sub pădurea de stejar
şi griziomul humic al câmpului arabil
se deosebesc slab după conţinutul de
humus, dar semnificativ după pHH2O,
pHKCl şi capacitatea de adsorbţie, fapt
ce atestă o redirecţionare a procesului
de solificare spre cel de tip cernoziom.
În solul cenozei silvice conţinutul de
humus scade lent în stratul 0-80 cm, de
la 3,56% până la 1,24%, iar pe câmpul
arabil - de la 3,60% până la 1,64%.
Conform clasificării solurilor după
conţinutul de humus, [1] aceste soluri
au un conţinut de humus relativ optim.
Reacţia pHH2O variază în griziomul
tipic sub pădurea de stejar în limitele
5,0-6,0 şi este moderat acidă pentru
straturile superioare şi slab acidă pentru cele subiacente [5]. Conform claselor de valori ale reacţiei solului după
pHKCl [5], acest parametru este moderat
acid (4,2-5,1) sub pădurea de stejar, iar
sub câmpul arabil, în griziomul humic,
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slab acid pentru stratul 0-40 cm şi neutru pentru restul profilului.
Suma cationilor schimbabili de Ca2+
şi Mg2+ se deosebeşte semnificativ în
solurile cercetate, unde sub pădurea
de stejar acest indice constituie 23,4
– 26,3 mg.ech/100g sol, prin predominarea cationului de Ca2+ (16,8-19,1
mg.ech/100g sol). În griziomul humic
∑Ca2+ + Mg2+, mg.ech/100g sol variază în limitele 30,3-32,3 mg.ech/100g
sol, a cationilor de Ca2+ 20,0-24,9
mg.ech/100g sol. Pentru ambele cenoze se atestă o scădere pe profil a sumei
cationilor adsorbiţi.
Analiza conţinutului total al unor
metale grele în obiectele cercetate
– As, Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg atestă, cu
excepţia As, că solurile investigate nu
sunt poluate cu metale grele (tabelul
2). Se consideră că cele mai puternice surse de poluare cu As a solurilor
sunt pesticidele, iar datorită volatilităţii înalte acest metal nimereşte uşor
şi în atmosferă. S-a constatat că în cenoza silvică conţinutul de As variază
în limitele 8,54-11,0 mg/kg de sol,
iar în agrocenoză în limitele 9,4-11,0
mg/kg, depăşind concentraţia maximă admisă (CMA), care constituie
2,0 mg/kg. Posibil că poluarea este
consecinţa aplicării anterioare a pesticidelor. Se atestă, de asemenea, şi
poluare cu Pb. Conţinutul de Pb este
mediu, variază în limitele 31,8-35,3
mg/kg în cenoza silvică, care acumulează prin litiera sa o mai mare cantitate de Pb, iar în agrocenoză conţinutul este puţin mai scăzut, 30,2-30,9
mg/kg. Concentraţia orientativă a Pb
constituie 30,0 mg/kg de sol, ceea
ce denotă un grad scăzut de poluare.
Conţinutul celorlalte metale nu depăşeşte CMA.
2. Rezervaţia de resurse Edineţ,
Brătuşeni. Sectorul cercetat aparţine
Ocolului silvic Edineţ, Brătuşeni şi se
referă, de asemenea, la Provincia Silvostepei de Nord a Moldovei, dar se
află în regiunea podişurilor şi câmpiilor
cu fâneaţă din stepa Bălţi, se încadrează în Raionul Agropedologic 2 al cernoziomurilor levigate şi tipice, pe alocuri cu cernoziomuri podzolice şi soluri
cenuşii închise ale Silvostepei prutene.
După compoziţia granulometrică,
solul sub rezervaţia de resurse Brătuşeni – cenoza silvică, este argilo-lutos, omogen pentru grosimea 0-60 cm,
8
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Tabelul 2
Conţinutul total al metalelor grele (mg/kg de sol s.u.) în cenoza silvică şi
agrocenoza din rezervaţia de resurse de sol din s. Trebisăuţi, raionul Briceni
Adâncimea,
cm

As

Pb

Cd

Cr

Cu

Ni

Hg

Cenoză silvică
0-20

8,54

35,3

0,17

33,4

17,1

30,2

0,09

20-40

10,6

32,4

0,11

37,8

16,5

32,5

0,06

40-60

11,0

31,8

0,11

41,1

18,1

35,8

0,06

60-80

10,9

32,1

0,11

41,4

16,5

36,8

0,06

Agrocenoză (câmp arabil)
0-20

10,1

30,6

0,13

37,9

18,5

33,0

0,07

20-40

9,4

30,3

0,13

38,7

15,3

33,0

0,06

40-60

11,0

30,9

0,13

39,6

14,8

33,8

0,07

60-80

10,7

30,2

0,13

39,6

13,6

35,0

0,07

conţinutul de argilă fizică (<0,01mm)
variind în limitele 66,43-68,25%. Aici
fracţiunea de argilă fină (<0,001 mm)
constituie 36,79% în stratul de 0-20
cm şi o majorare evidentă pe profil,
până la 44,21% la adâncimea de 40-60
cm. Solul este slitizat, conţinutul de
argilă fizică şi argilă fină depăşeşte 60
şi 40%, respectiv.
Solul câmpului arabil (2 ha adiacente, însămânţate cu porumb) – griziom humic după textură neomogen,
este luto-argilos în stratul de 0-40 cm,
conţinutul de argilă fizică (<0,01 mm)
constituind 57,05-58,64%, iar mai jos
pe profil depăşeşte 60% şi este argilolutos. Conţinutul de argilă fină (<0,001
mm) variază de la 28,92% în stratul 020 cm până la 44,49% la adâncimea de
40-60 cm. Solul de sub pădure şi cel al
câmpului arabil se deosebeşte nesemnificativ după conţinutul de humus şi repartizarea lui pe profil – conţinutul humusului este relativ optim 3,31-3,52%.
În cenoza silvică solul este moderat
acid atât după pHH2O, cât şi după pHKCl,
cu excepţia adâncimii de 20-40 cm care
are reacţia puternic acidă (pHKCl). Solul
câmpului arabil, ocupat cu griziomul
humic, este slab acid atât după pHH2O
(6,2-6,5), cât şi după pHKCl [3, 4].
În pofida diferenţelor texturale ale
solurilor investigate, suma cationilor
schimbabili ∑Ca2+ + Mg2+, mg.ech/
100g sol este omogenă pe ambele sectoare: 28,1-27,7mg.ech/100g sol de pădure, evaluată ca mare [5] şi 27,1-27,5
mg.ech/100g sol al sectorului arabil.

STAREA RADIOLOGICĂ
Nivelul fondului gamma în zona studiată, precum şi în întreaga republică,
este determinat în principal de conţinutul în sol al radionuclizilor naturali
potasiu - 40, radiu - 226 şi toriu - 232.
Însă, un aport semnificativ îl au şi radionuclizii cesiu - 137 şi stronţiu - 90,
depuşi drept rezultat al precipitaţiilor
radioactive după avaria de la CAE
Cernobâl din anul 1986.
A fost relevat că nivelul fondului radiaţional gamma extern variază de la 12
până la 20 μR/oră, valori mai mari detectându-se la suprafaţa solului. Valori
maximale (17-20 μR/oră) au fost remarcate în localităţile Briceni, Trebisăuţi,
Larga, Drepcăuţi şi Chiurt, iar minimale
(12-14 μR/oră) la Criva, Rosoşeni, Hădărcăuţi, Teţcani, Lopatnic şi Brânzeni.
Este cunoscut faptul că radionuclizii
pătrunşi în cuvertura de sol din aer, iniţial se concentrează în stratul superior
al solului 0 – 3 cm, apoi încep a migra
în adâncime [2]. Migrarea pe verticală a radionuclizilor în sol depinde de
un şir de factori, unul dintre care este
subtipul de sol. În cadrul zonei studiate
prin analiza radiospectrometrică a fost
stabilit că în biocenozele naturale (pădure de stejar - parcela 104, Ocolul silvic Brătuşeni, raionul Edineţ, şi parcela
91-92, Ocolul silvic Briceni, Trebisăuţi), concentraţia Cs - 137 în stratul de
sol din pădure 0 – 3 cm constituie 44
- 48 Bq/kg, comparativ cu 4,6 - 6,8 Bq/
kg, în orizontul superior al terenului

arabil (figurile 1-2). În profilul solului
arabil cenuşiu de pădure s-a observat o
creştere a concentraţiei Cs - 137 până
la adâncimea de 53 cm (10,0 Bq/kg),
fapt ce denotă migrarea Cs - 137 în jos
pe profilul solului.
De menţionat că toate profilurile de
sol studiate au fost amplasate pe teren
plat, spălări de relief n-au fost remarcate. Concentrarea Cs - 137 în stratul 0
– 3 cm (pînă la 44-48 Bq/kg) este determinată de procesele migraţionale foarte
lente în condiţii de pădure. În afară de
aceasta, asupra migrării radionuclizilor
influenţează şi conţinutul de humus,
pH, componenţa mecanică şi alţi factori,
care în condiţii de terenuri împădurite
necesită un studiu suplimentar, deoarece în literatura accesibilă de specialitate informaţii la această temă lipsesc.

Figura 1. Conţinutul radionuclizilor Cs - 137 şi Sr - 90 în solurile zonei de
nord-vest a Republicii Moldova, or. Brătuşeni, r-nul Ocniţa, pădure - sol
cenuşiu de pădure

Concluzii
1. Starea ecosistemelor studiate depinde de activităţile economice, condiţiile
climatice, gradul de toleranţă şi capacitatea de autoepurare a componenţilor
de bază (aer, apă, sol, biotă). Astfel: a)
persistă poluarea aeriană asupra biotei
din ecosistemele silvice Teţcani şi Trinca, urmate de Criva şi Chetroşica Nouă;
b) calitatea apei râurilor studiate s-a
modificat puternic spre înrăutăţire, fapt
confirmat prin micşorarea numărului de
specii de alge, de la 269 de specii în anii
1960-1963, până la 196 de specii în anul
2004, totodată intensificându-se procesele de eutroficare şi limnificare a bazinelor; c) calitatea aerului din zona studiată rămâne a fi determinată prioritar de
poluarea sporită de la sursele de transport şi de industria locală sau activităţi
ilegale ale populaţiei (arderea cauciucurilor în gropi de ars var), dar nu se exclud nici efectele poluării transfrontiere.
2. Apa râurilor Ciuhur, Larga, Draghişte, Sărata, Zelionaia, Lopatinca,
Racovăţ şi Vilia are mineralizarea, duritatea şi conţinutul de cupru mai mare
decât în r. Prut de 1,6-3,3 ori. Cantitatea
substanţelor organice ce degradează biochimic greu (57-89%) prevalează asupra celei ce degradează uşor (11-43%),
ceea ce condiţionează o capacitate mică
a apei de autoepurare. Sporirea capacităţii de autodegradare a poluanţilor s-ar
realiza prin extinderea suprafeţei ariilor
hidrologice protejate. În acest scop, propunem porţiunea r. Draghişte – s. Tre-

Figura 2. Conţinutul radionuclizilor Cs - 137 şi Sr - 90 în solurile zonei de
nord-vest a Republicii Moldova or. Brătuşeni, r-nul Ocniţa, câmp agricol - sol
cenuşiu de pădure
bisăuţi şi lacul din pădurea Rosoşeni. în orizontul superior al terenului arabil.
3. Cercetările efectuate confirmă În solurile arabile s-a remarcat o migrafaptul că învelişul de sol al Rezerva- re pe profilul solului a Cs-137 până la
ţiei de resurse Briceni, Trebisăuţi este adâncimea de 53 cm.
un complex de soluri cenuşii de pădure
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Actual state of development of the Prut
River basin management plan in Moldova
dr. Dumitru Drumea, Institute of Ecology and Geography
dr. Tatiana Belous, Institute of Ecology and Geography
dr. Ruslan Melian, Acvaproject Institute
Introduction
Total area of the Prut river basin in
Moldova is around 8300 km2, and the
Prut River forms the border with Romania. Total length of the river in Moldova is 710 km. In the middle of 70th
the river was embanked, and CostestiStinca water reservoir was established.
Total volume of accumulated water in
this reservoir is about 1 km2 what makes
up 40% of the river flow. There are two
important water related protected areas
– “Padurea Domneasca” in the upper
stretch of the Moldavian part of the
Prut River (and middle stretch of the
Prut river) with the area of 6690 ha and
“Prutul de Jos” in the lower part of the
basin with total area of 1691 ha. In the
year of 2000 lower part of the Prut river in Moldova (down the town of Cantemir) was proposed as a “gift to the
earth” in the frame of the establishment
of the Lower Danube Green Corridor.
In 2000 the area encompassing 19,150
ha where the biggest in Moldova natural lakes Beleu and Manta are situated
was designated as a Ramsar Site.
1. Actions taken toward development of the Prut River basin management plan.
Moldova has submitted data for the
part A of the roof report for the Danube River basin. In 2003 there was organized a workshop, where Romanian
and Moldavian experts had exchanged
with experience in the field of development of the integrated River basin
management plan and presented reports on:
- general issues regarding implementation of the WFD in Romania and
Moldova;
- public participation;
- actual state of monitoring network in
the DRB and data presentation format;
10
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- wetland restoration issues;
- ICPDR activities towards promotion further cooperation of Romanian
and Moldavian experts.
In February 2004 a group of Romanian experts from “Apele Romane” visited the Ministry of Ecology and Natural Resources of Moldova, state concern “Apele Moldovei” and Acvaproject Institute where a few technical
meetings were organized. It allowed
(i) to discuss and agreed the Prut River
main stream water bodies delimitation
(at the stretch between Romania and
Moldova, Ukrainian part had not been
included), (ii) to clarify and agree on
common approach for proposed water
body designation (as quazi-natural,
heavily modified and natural), (iii) to
provide common data regarding characterization (description) of proposed
water bodies (completed ICPDR worksheets), (iv) to discuss issues regarding
Costesti-Stanca reservoir to be included in the Roof Report, (v) to introduce
Romanian example of typology that
can be applied in Moldova, (vi) to discuss in general terms the further steps
to be made in Moldova for application
of similar modality for the Prut river
tributaries, as well as for Ialpug and
Cahul Rivers.
The Romanian expert works also
with Hydrometeo Services to identify in more deep content the typology
of the Prut River. It is also important
that Geological Agency (AgeoM) had
collaborated with Romanian groundwater specialists for differentiation of
groundwater aquifers and select transboundary groundwater bodies.
In general the national working group
expressed a good satisfaction in cooperation with the Romanian experts and
agree on future actions toward achieving the harmonized approach for the

Prut River.
In august 2004 the them of Moldavian experts from Acvaproject Institute, Ministry of Ecology and Natural
Resources, and National Institute of
Ecology visited main office of “Apele
Romane” in Bucharest, where main approaches used in Romania for implementation of the WFD were presented
by Romanian counterpart (common
methodology for data evaluation and
presentation, identification of reference
conditions, public participation, functions of the basin councils, etc.) and
discussed during the meeting. It was
agreed that Romanian water authorities
will support development of relevant
activities in Moldova and involvement
of Ukrainian experts in the development of the integrated Prut River basin
management plan.
Further discussions took place in
Yassi in the office of the “Apele Prut”.
Romanian colleges presented main
achievements in the development of the
Prut River management plan, methodology of presentation of data, computer
simulation of the Prut basin (Romanian
part) and presented to Moldavian experts relevant data and methodology
for their presentation in agreed format.
These activities allowed Moldavian
relevant authorities improve cooperation with Romanian counterparts, and
in 2005 on the basis of between Romanian, Moldovan and Ukrainian ministers
of environment a “Prut Initiative” had
launched. First draft of the project was
presented by Moldavian representative
at the River River Basin Management
ICPDR Expert Group and then at the
ordinary meeting of ICPDR in December 2005. This initiative was strongly
supported by the Heads of Delegations
to the ICPDR and actually PDF A phase
of the project proposal is submitted to

the UNDP/GEF office in Bratislava.
During last years moldavian institutions involved in the Danube related
activities permanently present relevant
data, which could be used for development of the integrated Prut River
basin management plan. In addition,
Moldova participates in a number of
local initiatives what allowed organizing in 2005 with the support of REC
Moldova and national Commission of
the Republic of Moldova for UNESCO
three meetings in Balti, Chisinau and
Cahul with involving of around 200 local authorities, for presentation to them
main issues regarding implementation
of the EU WFD in Moldova. During
these meetings main components of
the WFD, integrated river basin management and objectives of new Water
Strategy in Moldova were presented.
The following issued were also discussed by local relevant authorities
• Public participation and involvement;
• Cooperation of local authorities
with the Prut River Bain Management;
• Applied research program needed
for implementation of the WFD and
development of the Integrated river basin management plan;
• Institutional arrangements needed
for implementation of the EU WFD in
Moldova.
Recently Ministry of Ecology and
Natural Resources has performed a
comparative analysis of Moldavian water legislation in force with the provisions of the WFD, and presented them
during meeting in the frame of implementation of Moldova/ EU Action Plan
signed in April 2005. This document
presents a basic act dealing with cooperation of Moldova with EU.
In addition, Moldova actively participates in the EU Neighborhood Program and cooperates with Romania in
implementation of this plan. Environmental issues were recognized as of a
high priority in this process.
The WFD approaches and relevant
technical issues will be specifically in
focus of future National Water Resource
Management Strategy that is presently
under development by Apele Moldovei
(responsible agency - Acvaproject institute). The strategy will reflect provisions of National Water Policy Concept
(2003) and will promote the principals of

the integrated river basin management.
The first practical test of WFD requirements for River Basin District delimitation, Water Bodies delimitation
(tributary), Water Bodies Designation
and Characterization, data collection
on typology, mapping of rivers stretches had been done as a starting point.
2. Current status of implementation of the WFD in Moldova: needs
of data, methodologies and actual
gaps
One of the main gaps in Moldova is
GIS development and use GIS-format
for presentation of different data, maps,
etc. In this context, Moldavian expert
in the GIS Expert Group has presented
a report, which could serve as a base
for estimation of concrete needs of
Moldova in this context.
Another point is insufficient data in
the estimation of water flows, especially on the small rivers. Relevant proposals were made for the TACIS project on
water governance. Moldova has proposed development of the unified reporting format on water management,
obtaining of data on water quality and
quantity on the entrance and leaving of
the country. Identification of surface
water quality categories for the Prut
river basin fits to the 2 categories – river
and artificial water body. Total number
of artificial water bodies in the Moldavian part of the Prut River basin - with
the volume over 1 mln. m3 each is 23.
River flow of small rivers is strongly
modified together with deteriorated of the
qualitative and quantitative parameters.
It is also important to complete the
data collection for characterization of
rivers, and it is only the first step that
has been done by Acvaproject Institute
(testing of some initial WFD requirements). It is important to work further
in deep for pressure and impact analysis and HMWB designation test.
The gap can be also associated with
economic analysis of water management issues which poorly develoed..
Good definition of reference conditions (for internal rivers and lakes) is a
week point, as well. It is also related to
designing of monitoring networks according to the water bodies approach
(currently there are no modification of
traditional monitoring approaches from
“to monitor rivers at different points”
towards more integrated information

for water bodies, combined water quantity and quality monitoring, assessment
of tributaries impact, biological water
quality status and reference conditions,
assessment of good ecological status
and maximum ecological potential)
Legal incorporation of WFD provisions and IWRM concept into national
legislation are very important and urgent steps for “legalization” of WFD
in Moldova. It will allow to attract the
national budget and other funds for expertise and technical assistance which
is urgently required for WFD implementation and fruitful transboundary
cooperation.
3. Types of waters and reference
conditions.
Prut River basin in Moldova is located within 2 eco-regions: 16 Eastern
plains, and 12 Pontic Province.
Types of the water in various stretches of the Prut River still needs to be
identified. Next step should be development of typology of the small rivers.
Reference conditions should be also
defined for the Prut River, small rivers,
small river streams and natural/artificial
lakes (for this categories the data from
natural protected areas can be used,
and water ecosystems in the protected
areas “Padurea Doneasca” and “Prutul
de Jos” would serve as a reference conditions for the lakes in the Prut river
basin). The common reference conditions for the main Prut River stream
should be developed further by Moldovan, Romanian and Ukrainian experts.
In Moldova hydrobiological data on
the Prut River are systematically produced since 2000. At the same time,
small rivers are poorly monitored on
physical-chemical and biological parameters. The identification of heavily modified water bodies practically
has not been performed and is urgently
needed for development of the integrated Prut River basin management plan.
4. Identification of significant pressures
Quantitative estimations of pollution loads in the Prut River basin were
made in the framework of the Danube
Pollution Reduction Program (1999),
harmonized inventory of nitrogen and
phosphorus emissions (2002), etc.
Expert Group on “Pressures and Measures” includes in its report data on
emissions from the Moldovan part of
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the Prut River basin. These data could
be used for development of integrated
river basin management plan together
with the data submitted by Moldova to
the “Monitoring and Assessment” Expert Group under ICPDR. Actually, it is
important to develop methodology on
how to incorporate these data into unified format for their further use in development of basin management plan,
and this activity should be harmonized
among all Prut River basin countries.
Prut river is not navigable and alterations associated with this type of activity are not priority issue. Fish farming
and small fleet exists in the CostestiStinca water reservoir but is very insignificant and in general, does not
affect hydromorphological features.
This water body was established for
various purposes, and one of most important purposes was flood protection.
Fluctuations of water level linked with
discharges from the reservoir cause
alterations at the distance of around
80 km. Lower part of the Prut River
floodplain and wetlands were largely
desiccated and actual input of these
activities practically has never been estimated in relation to the state of water
ecosystems.
Acvaproject Institute have started
(for testing purposes) the process for
identification of significant pressures,
mainly associated with hydrological
alteration for selected water streams.
5. Heavily modified water bodies.
There are data on water quality in
Moldova that could be used for identification of the heavily modified water
bodies. At the same time, quantitative
parameters should be updated together
with the data on hydromorfological
alterations, including data on sedimentation of water reservoirs, sediment
transport, etc. It is important to assemble and assess national data on hydromorphological alteration (dams, weirs,
dikes, water levels and fluctuation and
associated human activities - irrigation,
land reclamation, drainage, hydropower, flood protection, etc.).
6. Ground waters
Identification of the ground water
bodies has not been performed in Moldova and presents a great challenge
for Moldavian water authorities. The
preliminary identification for deep
groundwater horizons has been made
12
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during work meeting with Romanian
experts.
7. Economic analysis
Economic studies on water management issues are very poor developed
and need strong assistance, and cooperation in development of the methodology for comprehensive economic
cost-benefit analyses. It will allow to
prepare economic tools for their incorporation into integrated Prut River basin management plan
8. Public participation
Moldova had ratified Aarhus Convnetion. Actual legislation is favorable for
large public involvement in water related issues in Moldova and in decision
making process. There is also a need
for improvement of regional public cooperation in implementation of WFD.
In the beginning of 2006 the initiative
toward the “Clean Prut” was launched
in Moldova in cooperation with Romanian NGO’s.
Moldavian state and public institutions took part in the Odessa Conference on Sustainable Development of the
Danube Delta (February 27-28 2006).
Lower part of the Prut River was included in the Delta-Liman region. Detailed management plan for the “Prutul
de Jos” protected area is going to be
developed shortly. Detailed study of
this area were implemented in 1998 in
the framework of the Tasis project “Selected Actions in Ukraine and Molodva” and in 2004-2005 in the frame of
the project supported by Ramsar Convention Secretariat with main objectives like: investigation of the nutrient
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regime of protected area ecosystems,
impacts and pressures, etc. Nutrient
budgets were studied also in the protected area “Padurea Domneasca”.
Both studies could contribute to identification of reference conditions in the
relevant parts of the Prut River basin.
9. Milestones for development of
integrated Prut River basin management plan
Development of the integrated river
basin management plan is recognized
as a priority for the ICPDR. It would be
an integrated part of the efforts of the
Danube countries to implement main
provision of EU WFD and promote
complying of the integrated river basin
management plan for the whole Danube, and relevant activity in the Prut basin will strongly contribute to this issue.
Among priority activities towards
complying of the management plan are
the following: detailed identification
of needs of Moldova for development
of integrated Prut river basin management plan; further identification of
gaps in data, data processing and methodologies; cooperation with Romanian
expersfor the development of the Prut
river management plan; evaluation and
application of the pre-accession experience of Romania in implementation of
the WFD since Romanian experience
as an accession country in the field of
implementation of the WFD would be
crucial for further success of the integrated river management planning in
the basin and cooperation of EU and
non-EU countries; public involvement
and participation.

Afluenţii Prutului de pe teritoriul Republicii

Moldova. Regimul hidrologic şi parametrii
morfometrici principali
V. Cazac, director, Gh. Bejenaru, inginer coordonator,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Ultimul curs de apă important ce alimentează Dunărea în cursul său inferior este rîul Prut. Anume acest rîu ne
obligă de a conştientiza faptul că cel
puţin fizic suntem o parte a Europei.
Pentru a percepe impactul fizic al rîului Prut în regimul hidrologic al fluviului
Dunărea, în cursul inferior, este necesară o analiză a regimului hidrologic al
afluenţilor tributari de stînga ai Prutului.
O scurtă analiză a morfometriei rîurilor respective va înlesni pasul spre
perceperea regimului hidrologic al
afluenţilor. Postulatul că rîurile prezintă un produs al climei (după Voeikov)
se oglindeşte în afluenţii rîului Prut în
cursul inferior (pe teritoriul Republicii
Moldova). Cantitatea de precipitaţii
scade pe teritoriul ţării de la 550-600
mm, la nord-vest, spre 370-400 mm,
la sud-vest. Precipitaţiile sunt urmate
de densitatea reţelei hidrografice, care
scade în aceeaşi direcţie de la 0,43 km/
km2, în partea de nord-vest a ţării, la
0,02 km/km2, spre sud-vest.
Dintre afluenţii de pe teritoriul Republicii Moldova se disting trei rîuri
importante – Draghişte, Căldăruşa şi
Delia. Cu toate că primii doi nu sunt
afluenţi direct ai Prutului, fapt ce poartă
un caracter istoric din cauza denumirii,
impactul lor în regimul scurgerii rîului
principal este semnificativ.
Rîul Draghişte
În rîu se varsă 32 afluenţi cu o lungime sub 10 km şi o lungime totală de
108 km. Lungimea rîului este de 70,7
km, panta medie – 2,6%, coeficientul
de meandrare – 1,43.
Suprafaţa bazinului de recepţie este
de 279 km2. Panta medie este de 50%.
Lungimea bazinului – 53 km, lăţimea
medie – 5,3 km. Densitatea reţelei hidrografice – 0,62 km/km2. Suprafaţa

ocupată de acumulările de apă este sub
1%. Suprafaţa ocupată de terenuri arabile şi pădure – 70 şi 10%.
Valea rîului este în formă de V latin,
cu lăţimea de 2,5-4,2 km, de la s. Trinca are forma unui defileu îngust, cu lăţimea de doar 0,4 km. Versantul stîng,
cu înălţimea de 40-60 m, este abrupt;
cel drept – 20-40 m, mai domol, doar
pe unele sectoare este abrupt. În aval de
s. Trinca ambii versanţi ating înălţimile
de 100-120 m, sunt foarte abrupţi, predominant concavi, uneori chiar verticali, cu dezgoliri ale rocilor de bază (la
s. Burlăneşti versantul stîng are înălţimea de 137 m). Ambii versanţi sunt
slab dezmembraţi de vîlcele, partea lor
inferioară este acoperită cu vegetaţie
de stepă, superioară – arată.
În cursul superior, pînă la s. Trinca,
lunca are o lăţime de 100-200 m, este
bilaterală, deseori întreruptă de acumulările de apă, netedă, cu vegetaţie de
pajişte. În amonte de s. Trebisăuţi este
puţin mlăştinoasă, la s. Trinca întreruptă, îngustă (20-50 m), deschisă, cu
vegetaţie de pajişte şi arată, sunt frec-

vente surpările de pe versanţi cu pietre
şi bolovani pe suprafaţa sa.
Albia este bine exprimată doar între
acumulările de apă, este şerpuitoare,
fără ramificări. În amonte de s. Trinca
ea în unele locuri seacă, mai la vale se
formează multe grinduri şi praguri slab
exprimate. Predomină lăţimea albiei
de 4 m, maximă – 50 m (la s. Feteşti),
viteza apei este mică – 0,1 m/s, la repezişuri – 0,6-1,2 m/s. Adîncimea este
de 0,1-0,5 m, maxima 1,0 m (la 1,6 km
amonte de s. Colicăuţi). În cursul inferior albia este lată, din cauza remuului
apei de la lacul de acumulare Bădragii
Vechi (Corpaci) de pe r. Racovăţ.
Patul albiei este mîlos, la grinduri – pietros. Malurile predominant sunt abrupte, cu înălţimea de 0,6-0,8 m, în aval de
s. Trinca – 1,5-2,0 m, pe alocuri se contopesc cu versanţii văii, constituiţi din
argile nisipoase, foarte uşor se erodează.
Regimul rîului se studiază la postul
hidrometric din s. Trinca din anul 1940.
Creşterile de nivel al apei încep în
medie la sfîrşitul lunii februarie – începutul lunii martie. Decurg intensiv,
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atingînd 1-3 m peste nivelul convenţional al apei, faza de scădere durează
10-20 zile. Pe hidrograful de scădere,
deseori se suprapun viiturile pluviale.
În cazul rezervelor mici de apă în stratul de zăpadă – această fază a regimului
hidrologic nu se manifestă.
Debitul maxim al apelor mari de primăvară – 35,7 m3/s s-a observat în s.
Trinca în anul 1969, minim – 0,13 m3/s
– în anul 1959.
După apele mari de primăvară prin
apa rîului trec o serie de viituri pluviale cu creşteri substanţiale şi scădere
rapidă; înălţimea nivelelor atinge 1,01,5 peste NAS, în anii ploioşi – 2-3 m
(1965, 1969).
Iarna, din cauza moinelor şi ploilor
care le însoţesc, nivelele sunt instabile.
Creşterile de nivel sunt mici – 0,2-0,5 m.
Îngheţul rîului are loc, de regulă, în
prima decadă a lunii decembrie. Formarea podului de gheaţă este precedată
de gheaţa de la mal.
Podul de gheaţă este instabil. Durata totală a fenomenului constituie în
medie 52 zile, maximă – 121 zile (iarna anilor 1984-1985), minimă – lipsa
completă (iarna anilor 1982-1983).
Rîul se descătuşează de gheaţă la sfîrşitul lunii februarie – prima decadă a lunii martie. În a doua jumătate a lui martie rîul se eliberează complet de gheaţă.
Scurgerea medie multianuală a apei
în s. Trinca este de 0,46 m3/s sau 14,5
mln. m3. Scurgerea anuală variază întrun larg diapazon de la 0,22 m3/s (0,70
mln. m3), în anul 1985, pînă la 1,17 m3/
s (36,9 mln. m3), în anul 1969.
Debitul minim cu o durată de 30
de zile în perioada albiei deschise are
20
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valoarea medie de 0,11 m3/s, maximă
– 0,46 m3/s (în anul 1981), minimă
– 0,001 m3/s (în anul 1959). Valorile
diurne ale minimului respectiv sunt de
0,05, 0,24 (1981) şi 0,001 m3/s (1959).
În perioada de observaţii debitul mediu al aluviunilor în suspensie este de
0,05 kg/s, maxim – 0,22 kg/s (în anul
1980), minim – 0,002 kg/s (în anul
1985). Turbiditatea medie a apei este
de 110 g/m3. Valorile anuale ale turbidităţii variază de la 52 pînă la 1250
g/m3. Turbiditatea maximă instantanee
ajunge pînă la 5300 g/m3 (în 1992).
Pe rîu s-au construit două lacuri de
acumulare cu suprafaţa de 198 ha şi
volumul total de 6,5 mln. m3. De asemenea, în bazin funcţionează cca 20 de
acumulări mici de apă (iazuri).
Rîul Căldăruşa
Lungimea rîului este de 40 km, panta
medie de 2,4%, coeficientul de sinuozitate – 1,19 (figurile 3.80 şi 3.81).
Suprafaţa bazinului de recepţie este
de 318 km2, înălţimea medie – 150 m,
panta medie – 65%, lungimea 36 km,
lăţimea medie – 8,8 km, densitatea reţelei hidrografice este de 0,58 km/km2.
Suprafaţa ocupată de lacurile de acumulare este de 1%, de terenuri arabile
– 65%, de păduri – 5%.
Valea rîului este puţin şerpuitoare,
în formă de V latin. Predomină lăţimile de 2,5-3,0 km, maximă – 3,8 km
(la 2 km în amonte de s. Cajba), minimă – 1,4 km (la 0,5 km de s. Bălan).
Versanţii sunt puternic dezmembraţi
de vîlcele şi predominant concavi.
Versantul stîng, în aval de debuşarea
r. Glodeanca, este convex, abrupt, în
aval de s. Cajba foarte abrupt, pe alo-

curi, la muchie, chiar vertical; cel drept
– domol şi moderat abrupt; versanţii
sunt araţi. Înălţimea versanţilor este de
60-80 m, maximă de 126 m (în dreapta, în s. Hîjdieni), minimă – 43 m (în
stînga la 0,5 km amonte de s. Bălan).
Lîngă s. Hîjdieni, pe partea stîngă, pe
o durată de 4 km, se observă o terasă cu
înălţimea de 7-12 m, cu treapta abruptă
de 4-6 m înălţime. Lăţimea terasei este
de 10-170 m, suprafaţa ei este puţin văluroasă, acoperită cu vegetaţie de stepă, în s. Hîjdieni – arată.
Alunecările de teren se observă pe
tot versantul stîng, mai ales în aval de
debuşarea r. Glodeanca, unde suprafaţa
versantului este muşuroioasă, cu depresiuni pseudolacustre, care după ploi
se umplu cu apă. La talpa versanţilor,
peste fiecare 2-3 km, se întîlnesc izvoare cu debitele sub 0,5 l/s.
În amonte de s. Cajba, lunca are o
lăţime de 30-60 m, bine exprimată pe
sectoare scurte între acumulările de apă.
Lăţimea maximă a luncii este de 300 m
(la 1,5 km în amonte de s. Viişoara);
la 0,9 km de la gura rîului ea lipseşte.
Suprafaţa luncii este netedă, deschisă,
cu vegetaţie de pajişte; constituită din
argile nisipoase cu soloneţuri evidente,
în aval de r. Glodeanca.
Între iazurile din amontele satului
Cajba albia este slab exprimată, în
aval – moderat şerpuitoare, fără ramificări. Lăţimea albiei este de 2-10 m,
adîncimea – 0,2-0,3 m, maximă 0,5
m (la 5,1 km de la gură), viteza cursului – 0,1-0,5 m/s. Patul albiei este
neted, mîlos, în aval de s. Cajba pe
unele locuri lutos şi mîlos, la grinduri
- pietros şi lutos. Malurile sunt verticale, mai rar abrupte, cu înălţimea de
0,6-1,5 m, la izvor şi gura rîului – 0,10,3 m. Ele sunt constituite din argile
nisipoase, mai rar luturi, sunt înierbate.
Pentru studierea regimului hidrologic
al rîului, în luna mai anul 1948, a fost
creat postul hidrometric de la s. Cajba.
Creşterile de nivel al apei primăvara încep în medie de la începutul lunii
martie. Ele decurg intensiv, atingînd
1,5-2,6 m peste nivelul convenţional al
apei, scăderea durează 10-20 zile. La
rezerve de apă mici din stratul de zăpadă din bazin, fenomenul în unii ani nici
nu se manifestă (1959, 1989, 1991).
Debitul maxim al apelor mari de primăvară, la s. Cajba, s-a observat în anul 1969 –
10,6 m3/s, minim – 0,031 m3/s în anul 1959.

Viiturile pluviale, care au loc după
apele mari de primăvară, se deosebesc
prin creştere bruscă de nivel şi scădere
la fel de rapidă.
Iarna, din cauza moinelor frecvente,
însoţite de ploi, nivelul apei este mai
puţin stabil. Creşterile de nivel sunt
mici – 0,2-0,4 peste NAS.
Rîul începe să îngheţe în prima decadă
a lunii decembrie. Formarea podului de
gheaţă este anticipată de gheaţa de la mal.
Podul de gheaţă este instabil. Durata lui este în medie de 38 zile, maximă
– 121 zile (iarna din anii 1953-1954),
minimă – lipsa lui (1977-1978, 19811982, 1991-1992 ş.a.).
Începutul descătuşării rîului are
loc, de regulă, la sfîrşitul lunii februarie – începutul lunii martie. Cea
mai timpurie dată de eliberarea de
gheaţă este 28.01.1979, cea mai tîrzie
– 30.03.1982.
Valoarea medie multianuală a scurgerii de apă în s. Cajba este de 0,15 m3/s
sau 4,73 mln. m3. Scurgerea anuală
variază în diapazonul de la 0,01 m3/s
(0,32 mln. m3), în anul 1954, pînă la
0,40 m3/s (12,6 mln. m3), în anul 1969.
Debitul minim de apă, cu durata 30 a albiei deschise, are următoarele valori: media – 0,025 m3/s, maxima – 0,11 m3/s (în
anul 1985), minima – 0,001 m3/s (în anul
1954). Valorile minime diurne ale scurgerii sunt următoarele: 0,014 m3/s, 0,09 m3/s
(în anul 1989) şi secare (în anul 1958).
Debitul mediu multianual de aluviuni
în suspensie este de 0,03 kg/s. Maximul
atinge 340 kg/s (în anul 1969). Minimul
– 0,58 kg/s (anul 1995). Turbiditatea
medie a apei variază de la 114 la 850
g/m3. Turbiditatea maximă instantanee
atinge 31000 g/m3 (iunie 1979).
În bazin funcţionează două lacuri de
acumulare cu un volum total de 4,1 mln.
km3. Suprafaţa sumară a oglinzii apei constituie aproape 205 ha. Există un număr
mare de acumulări mici de apă (iazuri).
Rîul Delia
Lungimea rîului este de 30 km, panta
medie – 2,9%.
Suprafaţa bazinului de recepţie este
de 219 km, înălţimea medie – 120 m,
panta – 94%, lungimea – 27 km, lăţimea medie – 8,1 km, densitatea reţelei
hidrografice – 0,43 km/km2. Coeficientul de meandrare este de 1,15. Suprafaţa ocupată de acumulările de apă
este mai mică de 1%, terenuri arabile
– 60%, păduri – 5%.

Valea rîului este puţin şerpuitoare,
cu o lăţime de 2-3 km. Versanţii au 6090 m înălţime, predominant concavi,
abrupţi, puternic dezmembraţi. Înălţimea cea mai mică a lor este de 40
m (s. Hristoforovca), maximă – 122 m
(în partea dreaptă, la 1,1 km, aval de
s. Pîrliţa). Pe versantul stîng se observă
alunecări de teren. Versanţii mai puţin
abrupţi sunt araţi, cei abrupţi – sunt acoperiţi cu vegetaţie de stepă. La talpa izvoarelor, peste fiecare 3-5 cm se observă izvoare cu debite mici (0,1-0,2 l/s).
Albia este bilaterală, cu lăţimea de
100-180 m, deschisă, cu vegetaţie de
pajişte, în unele locuri acoperită cu
stuf. La 0,8 km, în amonte de loc. c.f.
Pîrliţa, lunca se întrerupe.
Albia este puţin şerpuitoare, neramificată, cu lăţimea de 3-5 m. De la izvor,
pe o durată de 3,5 km, rîul este secat, în
aval adîncimile ating 0,1-0,3 m. Viteza
cursului de apă nu depăşeşte 0,1 m/s.
Albia este stabilă, pe alocuri cu rogoz şi
stuf, patul este neted, mîlos, la s. Pîrliţa
– lutos. Malurile sunt abrupte, cu înălţimea de 0,5-2,5 m, constituite din argile
nisipoase şi luturi, la muchii înierbate.
La 1 km de la gura de vărsare rîul este
închis cu un baraj de 400 m lungime.
Lungimea lacului de acumulare format
aici este de 3,2 km, adîncimea maximă
– 4,0 m. Suprafaţa oglinzii apei este de
cca 90 ha, volumul – 2,5 mln. m3.
Regimul rîului se studiază la postul hidrometric din s. Pîrliţa, din martie 1957.
Observaţiile continuă şi în prezent.
Nivelul apelor de primăvară începe a
creşte în medie în prima decadă a lunii
martie. Procesul durează intensiv, atingînd cotele de 1-4 m peste nivelul convenţional al apelor; scăderea nivelului
durează 10-20 zile. Pe curba de descreştere a hidrografului se suprapun viituri-

le pluviale în cazul ploilor căzute. La
rezerve mici de apă în stratul de zăpadă
din bazin fenomenul nu se manifestă.
Cel mai mare debit al apelor mari de
primăvară (8,33 m3/s) s-a observat în s.
Pîrliţa, în anul 1973, minim (0,16 m3/s)
– în anul 1990.
După apele mari de primăvară trec o
serie de viituri pluviale cu creşteri mari
de nivele şi scăderi rapide. Nivelul apei
atinge aici 1,0-2,5 m.
Iarna, din cauza moinelor frecvente
şi ploilor ce le însoţesc, nivelele sunt
instabile. Creşterile de nivel sunt mici
– 0,2-0,6 m.
Îngheţarea rîului începe, de regulă,
în prima decadă a lunii decembrie. Formarea cuverturii de gheaţă începe cu
gheaţa la mal.
Podul de gheaţă este stabil. Durata
lui este în medie de 37 zile, maximă
– 90 zile (în anii 1992-1993), minimă
– lipseşte (iarna din anii1976-1977).
Rîul se descătuşează de gheaţă la
sfîrşitul lunii februarie – începutul lunii martie. În a doua jumătate a lunii
martie rîul se eliberează de gheaţă.
Scurgerea medie de apă în perioada
observaţiilor în s. Pîrliţa este de 0,19
m3/s sau 5,99 mln. m3. Scurgerea anuală variază de la 0,021 m3/s (0,66 mln.
m3), în 1994, pînă la 0,49 m3/s (15,5
mln. m3), în anii 1980 şi 1981.
Debitele minime cu durata de 30 zile
în perioada albiei deschise are următoarele valori: medie – 0,021 m3/s, maximă – 0,15 m3/s (1980), minimă – 0,002
m3/s (1994). Minimul debitelor diurne
constituie respectiv: 0,10, 0,035 (în
anul 1980) şi 0,001 m3/s (în anul 1964).
În bazin este prezent un lac mare de
acumulare – Ungheni şi 19 acumulări de
apă mai mici (iazuri). Apele lor se folosesc în special la irigare şi piscicultură.
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WATER QUALITY IN BELEU LAKE
dr. Tatiana Belous, Institute of Ecology and Geography

Conform Standardului de clasificare statistică a apelor, scopul menţinerii vieţii acvatice şi sistemului
de clasificare a calităţii apelor naturale de suprafaţă a CEE, apa lacului Beleu corespunde claselor III,
IV, V, şi III, conform datelor obţinute din probele prelevate în decursul celor 4 deplasări. Concentraţia
de 210 mg/l de suspensii în timpul apelor mari în 2004, formal, ne face să atribuim apa lacului la
clasa a VI de calitate. Ceilalţi poluanţi cercetaţi se încadrau în clasele I şi II de calitate a apei,
potrivit concentraţilor lor.

Introductory
In 1991 the Beleu Lake with adjacent
territory at the distance of 1,5-kilometer
around the lake was designated as a scientific reserve “Lower Prut” with strictly
protective regime. In 2000 this area became
part of the Lower Prut Lakes Ramsar Site.
In the same year the Lower Prut Lakes and
floodplain were included in the list of areas
to be restored in conformity with the Ministerial Declaration on the Lower Danube
Green Corridor established by Romania,
Bulgaria, Ukraine and Moldova. Furthermore, the site also was included in the
Agreement between Romania, Ukraine and
Moldova for the joint management of protected areas in the Lower Danube region.
The surface area of the Beleu Lake
can vary from 350 ha within low-water
season to 2,400 ha within high-water period. Depths in the lake vary from several
tens centimeters in shallow places during low-flow period to 2 m in the deepest places during high-water period.
Lower Prut Lakes Site and especially
Beleu Lake are not only an outstanding environmental area of European significance
but is an inherent part of Moldova’s sustainable economic, social and environmental development.
Methodology
Water quality was studied during highwater and low-flow periods on 3 monthly
basis and assessed against national and European water quality standards. The sampling was undertaken in central and littoral
parts of the lakes in statistically acceptable
manner. Methods used for determination

of parameters were the following: electrometric; titrometric, spectrophotometric,
Kjeldahl, UV-spectrophotometric, photoelectrocolorimetric, flame photometry and
atomic absorption in conformity with relevant GOST’s [4] and ISO’s.
Results
In spring 2004 during high-water period
occurred due to backwater from the Danube
River in water samples there was detected
slightly elevated concentration of hydrogen
ions (pH 8,95). Fluctuating dissolved oxygen values (144% saturation) indicated a
certain degree of enrichment.
Suspended solids in samples taken both
in littoral (100 mg/l)) and central parts of
the lake (70 mg/) showed concentrations
which considerably exceeded value established in ECE Standard Statistical Classification to support aquatic life. Transparency
of the water was 18,5 cm.
Concentrations of nitrites, nitrates, phosphates and total phosphorus did not exceed
maximum allowable concentrations except
ammonium value (0,49 mg/l). BOD and
COD values were satisfactory for waterbodies designated for fishery purposes and
showed absence of obvious contamination
with organic substances.
In water samples taken in littoral and
central parts of the lake there was not found
zinc in dissolved phase. Copper in dissolved
form was detected in concentration 1,8 ug/l
what had a 1,8-fold exceedance over moldovan fishery MAC. Elevated concentration of copper and zinc in particulate forms
were in line with high concentrations of
suspended solids on which they precipitate.
The major ions composition (Mg++, Ca++,

K+, Cl-, SO4--, HCO3-) showed medium mineralization of water however concentration
of calcium and magnesium ions differed
noticeably in littoral and central parts of the
lake.
According to the ECE Standard Statistical Classification of surface freshwater
quality for the maintenance of aquatic life,
during high-water period water in Beleu
Lake corresponded to III class owing to increased concentration of organic substances. Concentrations of other determinands
corresponded to I-II classes of quality.
Concentration of suspended solids exceeded values corresponded to all defined
classes of ambient surface water quality
outlined in the System of Classification for
Ambient Surface Water Quality which requires annual average value equal or below
50 mg/l. However, according to aforesaid
System and taking into consideration detected concentrations of other detrminands
in Beleu Lake, suspended solids values
could correspond to Vth class of water quality typical for “impoverished ecosystems or
water of poor quality which is likely to limit
cyprinid fish populations, maybe absent or
present only sporadically”. Besides, such a
concentration of this pollutant could be also
considered as occasional and short-term excursion not to be taken into account while
assessing the class of water quality and ecological status of Beleu Lake.
In samples taken during summer lowflow period (second sampling event) pH
mean values in central (8,4) and littoral
(8,3) parts of the lake complied with upper
limit of maximum allowable concentration.
Dissolved oxygen values above 100% in
central and littoral parts were satisfactory
to support aquatic life. Mean concentration
NR. 5 (29) octombrie 2006
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of dry residue amounted 513 mg/l in central
and 578 mg/l in littoral parts of the lake.
Concentration of suspended solids in central part of the lake was 3 times as higher as
compared to high-water period, in littoral
part it was 2,8 times as higher as compared
to high-water period. Probably it occurred
because of presence in water samples big
amount of silt particles and micro-organisms. Water transparency greatly declined
and in central part it amounted 0,5 cm while
in littoral part - 0,9 cm.
Nutrient compounds were not found in
water samples both in central and littoral
parts of the lake while Pmin., Ptot. and BOD
mean values were satisfactory and did not
exceed maximum allowable concentrations
for waterbodies designated for fishery purposes. However COD mean values were 2
times as higher as compared to high-water
period and amounted to 36,2 mg/l and 41,2
mg/l in central and littoral parts, respectively.
Concentrations of heavy metals (Cu dis.,
Cu tot., Zn tot.) in both central and in littoral parts slightly decreased as compared to
high-water period but anyway exceeded
relevant moldovan fishery standard.
Emulsified petroleum hydrocarbons values in samples taken in central part of the
lake (0,06 mg/l) practically complied with
moldovan standard.
According to the System of Classification
for Ambient Surface Water Quality, within
summer low-flow period water in Beleu
Lake corresponded to V class of quality due
to high suspended solids and COD values.
Concentrations of other determinands corresponded to I-II classes of water quality.
In samples taken during autumn lowwater season pH mean values in central (8,15) in littoral (8,3) parts of the
lake complied with moldovan standard.
Dissolved oxygen mean values in
central (9,35 mgO2/l) and littoral (8,53
mgO2/l)) parts complied with moldovan
and EU requirements but oxygen saturation values were quite low (67% and
71% in central and littoral parts, respectively) probably due to low temperature (0,8oC) during the sampling event.
Suspended solids mean value in samples
taken in central part of the lakes was similar
to one detected during high-water period.
In littoral part concentration of suspended
solids increased in comparison with highwater period and amounted 97 mg/l. Water transparency in central part was 1 cm,
in littoral part - 1,8 cm what probably was
linked with increased opalescence.
There were no found nitrites in central
and littoral parts of the lake; concentrations
of other nutrients and BOD values were satisfactory and did not exceed maximum allowable concentrations for the waterbodies
14
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designated for fishery purposes. Concentration of organic substances slightly decreased both in central (COD = 23,9 mg/l)
and littoral (COD =34,5 mg/l) parts of the
lake as compared to summer low-flow period and considerably exceeded moldovan
standard.
Solid residue values (454 mg/l and 568
mg/l in central and littoral parts, respectively) indicated medium mineralization of
water in Beleu Lake. Conductivity value in
central part remained just at the same level
as it was in during summer sampling event
- 542 μS/cm.
Concentrations of trace metals (Cu dis.,
Zn part.) slightly exceeded relevant moldovan standards but in conformity with EU
requirements, corresponded to I class of
water quality.
Emulsified petroleum hydrocarbons
values in central (0,03 mg/l) and southern
(0,04 mg/l) parts of the lake fully complied
with moldovan maximum allowable concentration.
In general, according to the System of
Classification for Ambient Surface Water
Quality, during autumn low-flow period
water quality in Beleu Lake corresponded
to IV class owing to increased concentration of organic substances and suspended
solids [5].
During high-water period in spring
2005 pH mean values in central (7,9) and
littoral (7,4) parts of the lake complied with
moldovan and EU standards. Dissolved
oxygen levels (88% and 85% saturation in
central and littoral parts of the lake, respectively) were satisfactory to support aquatic
life. Concentration of dissolved oxygen
amounted 8,8 mg/l in central part and 8,7
mg/l in littoral part.
In all water samples there were no found
suspended solids. Water transparency values were 19,5 cm in central part and 17,0
cm in littoral part of the lake.
Nutrients and COD values in central and
littoral parts of the lake were satisfactory
and did not exceed maximum allowable
concentrations for waterbodies designated
for fishery. Ammonium was not detected in
water samples taken both in central and littoral parts of the lake.
Concentration of emulsified petroleum
hydrocarbons in central (0,05 mg/l) and in
littoral (0,04 mg/l) parts of the lake complied with moldovan maximum allowable
concentration.
Solid residue values amounted 527 mg/l
in central part of the lakes and 514 mg/l - in
littoral part; conductivity values were 594
μS/cm and 615 μS/cm, respectively.
Concentration of trace metals corresponded to I class of water quality [5].
According to ECE standard statistical

classification of surface freshwater quality
for the maintenance of aquatic life, during
spring high-water period in 2005 water quality in Beleu Lake corresponded to III class of
water quality due to increased COD value.
Concentrations of other determinands corresponded to I-II classes of water quality [5].
Conclusions
- Suspended solids were found as a major pollutant in Beleu Lakes during highwater period in and low-flow seasons in
2004. Sources of suspended solids in the
Site may include soil erosion and raw sewage;
- There exists sporadic contamination
of Beleu Lake with organic substances. Big
COD values may be explained by contaminated surface runoff from landfills and raw
sewage reaching the lakes, and also by presence in water decomposition products owing to active natural and / or man-induced
processes of dying off of aquatic organisms
occurring in waterbodies;
- According to the used systems of ambient water classification, water quality in
Beleu Lake corresponded to III, V, IV and
III classes during first, second, third and
forth sampling events, respectively, owing
to increased concentration of organic substances;
- Concentration of suspended solids
during high-water period in 2004 can be either considered as one corresponding to VI
class of quality or as occasional and shortterm excursion not to be taken into consideration;
- Concentrations of other potential pollutants in Beleu Lake mostly corresponded
to I-II class of water quality.
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Evaluarea poluării obiectelor acvatice

pe
teritoriul Republicii Moldova în anul 2005 şi
tendinţa modificării calităţii apei în perioada
anilor 2001-2005
GÎLCĂ Gavril, COZARI Lidia
Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului
Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Hidrosfera reprezintă totalitatea apelor de pe glob şi ocupă 71% din suprafaţa planetei, incluzînd oceanele, mările,
lacurile, rîurile, apele subterane, precipitaţiile, gheţarii etc. Apa este un mare
generator de oxigen atmosferic, prin algele care se dezvoltă în ea, şi este cel mai
mare absorbant şi emiţător de căldură.
Apa este nu numai cea mai răspîndită, dar şi una dintre cele mai utile soluţii de pe Terra, avînd un rol deosebit
de important în procesele de apariţie şi
întreţinere a vieţii. Dezvoltarea intensă
a ramurilor industriei, a agriculturii, a
serviciilor comunale etc. a condus la
creşterea continuă a consumului de apă
şi implicit la degradarea resurselor acvatice. Actualmente nu există nici o ţară
care să nu se confrunte cu probleme legate de deficitul surselor de apă, în special ale celor de apă potabilă. Mai mult
decît atît, circa 20 la sută din populaţia
de pe glob nu are acces la apă potabilă
calitativă, iar în jur de 50% este lipsită
de condiţiile sanitare adecvate. La nivel mondial se înregistrează o cerere
crescută de apă, datorită creşterii populaţiei globului, dezvoltării activităţilor
economice, accelerării procesului de
urbanizare şi creşterii confortului vieţii moderne. La nivel planetar, resursele de apă sunt limitate, de aceea se
impune gospodărirea ei cu multă grijă
şi acordarea unei importanţe deosebite asigurării unei bune calităţi a apei
potabile. Este de datoria noastră să ne
asigurăm ca apa să realizeze funcţiile
sale de întreţinere a vieţii, de căi de navigaţie, de integrare cu alte surse naturale, de materie primă şi de asigurare a
confortului oamenilor.
Pentru a proteja apa şi impactul ei
negativ asupra sănătăţii, nu este sufi-

cientă doar tratarea ei minuţioasă. Calea cea mai eficientă este prevenirea
poluării resurselor acvatice. Calitatea
apelor din fîntîni depinde, în cea mai
mare măsură, de oamenii care se ali-

mentează din ele. Deseori, activitatea
umană este cauza principală a stării insalubre a solurilor şi implicit a apelor
freatice. Principalele surse de poluare a
apelor freatice sînt gunoiştile nesancţi-
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Concentraţia exprimată în CMA

Variaţia concentraţiei produselor petroliere pe parcursul anului 2005, în fl. Dunărea

Lunile

Figura 1

Concentraţia exprimată în CMA

Variaţia concentraţiei nitriţilor pe parcursul anului 2005, în r. Prut,
secţiunea s. Şirăuţi, în amonte

Lunile

Figura 2

LUNILE

Variaţia concentraţiei medii ale nitriţilor pe parcursul anului 2005, în r. Nistru,
secţiunea s. Olăneşti

Figura 2
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onate din apropierea localităţilor rurale
şi de lîngă fîntîni, complexele animaliere amplasate în apropierea resurselor
acvatice, veceurile neamenajate etc.
Dejecţiile din aceste surse de poluare
pătrund , prin infiltrare, în apele freatice şi contribuie la poluarea sporită a
acestora cu diverse substanţe nocive
şi toxice (de ex. nitraţii, sărurile de
amoniu, bacteriile patogene etc.), care
ulterior pătrund şi se depozitează în organismul uman. Cu cît mai gravă este
poluarea solului, cu atît mai dăunătoare
este apa din fîntînile publice.
Prin poluarea apelor se înţelege, conform concluziilor Conferinţei de la Geneva (1961), „modificarea compoziţiei
sau stării apelor unei surse survenite ca
urmare a activităţii omului, astfel încît
apele devin mai puţin adecvate tuturor
sau numai unora dintre utilizările pe
care le pot căpăta în stare naturală”.
Poluantul poate fi reprezentat de o
substanţă, un microorganism sau un
transfer de energie care produce poluarea. Poluanţii din ape sunt constituiţi
din substanţe organice şi anorganice,
care se prezintă sub formă de substanţe
dizolvate, substanţe în stare de dispersie coloidală şi de suspensii variate.
Estimînd starea mediului în prezent,
menţionăm că resursele acvatice ale
Republicii Moldova sunt prezentate
de apele de suprafaţă şi cele subterane. Reţeaua hidrografică a Republicii
Moldova este reprezentată prin 3621
rîuri şi pîraie, inclusiv 7 au lungimea
de peste 100 km, 247 – peste 10 km,
57 de lacuri cu suprafaţa oglinzii apei
de 62,2 km2 şi circa 3000 iazuri şi rezervoare de acumulare, cu un volum
de 1,8 km3 şi suprafaţa oglinzii apei de
333 km2. Republica Moldova dispune
de 82 de rezervoare artificiale de apă,
cele mai mari fiind Costeşti-Stînca, pe
r.Prut (735 mln.m3 apă) şi Dubăsari, pe
r. Nistru (277,4 mln. m3 apă). Una din
prismele importante necesare pentru
gestiunea resurselor acvatice şi menţinerea capacităţii ecologice a acestora
este existenţa sistemului adecvat de
furnizare a informaţiei privind cantitatea, calitatea, starea, dinamica, interacţiunile în spaţiu şi în timp.
Monitorizarea calităţii apelor de
suprafaţă este realizată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat – instituţia responsabilă la nivel naţional
de supravegherea calităţii factorilor de

Variaţia concentraţiei medii a detergenţilor anioni activi pe parcursul anului 2005, în
r. Gîrla Mare, secţiunea s. Blindeşti

Concentraţia exprimată în CMA

mediu pe întreg teritoriul ţării, unde lunar se efectuează observaţii asupra calităţii apelor de suprafaţă (indici fizico
- chimici, elemente biogene, produse
petroliere, detergenţi anioni activi, fenoli etc.). Punctele de observaţii asupra stării de calitate a apelor de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova
aparţin categoriilor III şi IV. Categoria
punctelor şi amplasarea lor s-au stabilit
în Regulamentul scontării complexului
factorilor expuşi în n.n. 1.2-1.5. GOST
17.1.3.07 – 82, unde se ia în considerare importanţa obiectelor acvatice, calitatea apei, nivelul apei şi alţi factori
importanţi pentru economia naţională.
Caracteristica calităţii apelor de suprafaţă s-a estimat conform datelor observaţiilor lunare privind gradul de poluare în 49 secţiuni de monitoring amplasate pe 16 rîuri, 6 bazine acvatice şi 1
liman, iar în anul 2005 s-au prelevat şi
analizat 398 probe dupa 54 ingredienţi.
Gradul de poluare al apelor de suprafaţă se apreciază după valoarea concentraţiilor medii pentru fiecare rîu şi
bazin de acumulare în parte, iar calitatea - prin indicele poluării apei (IPA).
Astfel, în anul de gestiune 2005, a
fost continuat monitoringul la 4 staţii
de control automat al calităţii apelor de
suprafaţă, amplasate în partea de nord a
republicii (s. Naslavcea şi s. Şirăuţi) a
rîurilor transfrontaliere Nistru şi Prut şi
în partea de sud ( s. Tudora şi s. Valea
Mare), care au fost obţinute în cadrul
proiectului NATO “Parteneriat şi Ştiinţă pentru Pace”.
În anul 2005, comparativ cu anul 2004,
calitatea apelor de suprafaţă, în toate
secţiunile, unde se efectuează observaţii
multianuale s-a îmbunătăţit, cu excepţia secţiunilor: mun. Chişinău, în aval,
(or. Sîngera) şi în secţiunile r. Lunga,
or. Ceadîr-Lunga, unde s-au înrăutăţit.
Calitatea apei rîurilor mari Nistru,
Prut şi fl. Dunărea n-a suferit schimbări
esenţiale şi se caracterizează printr-o
poluare moderată care se datorează, în
special, elementelor biogene, compuşilor cuprului, fenolilor şi produselor
petroliere. Astfel, conform datelor monitoringului calităţii apei fluviului Dunărea pe teritoriul Republicii Moldova, efectuat în localitatea Giurgiuleşti,
constatăm că în lunile de vară ale anului 2005 a fost înregistrată atît insuficienţă de oxigen dizolvat, cît şi depăşiri
ale concentraţiilor maxime admisibile

Lunile
Figura 4
(CMA) pentru ionii de amoniu, nitriţi, comparaţie cu anul precedent atît la infenoli, compuşii cuprului şi produse dicii organoleptici, cît şi la principalii
petroliere (figura 1).
indici hidrochimici, evidenţiindu-se la
Monitorizarea calităţii apei r. Prut fel poluare cu produse petroliere, fepe teritoriul Republicii Moldova a fost noli, elemente biogene (figura 2).
efectuată în localităţile Şirăuţi şi BraÎn anul 2005 s-a depistat un caz de
nişte, or. Ungheni şi s. Valea Mare, or. poluare înaltă cu nitriţi în secţiunea or.
Leova, Cahul şi s. Giurgiuleşti.
Leova, în amonte, pe data de 26.03.05.
Pe parcursul anului, calitatea apei
Calitatea apei r. Nistru pe teritoriul
rîului a suportat unele schimbări în Republicii Moldova a fost monitoriza-

Harta bazinului hidrografic Prut
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Variaţia concentraţiei nitriţilor pe parcursul anului 2005, în r. Cogîlnic,
secţiunea or. Hînceşti, în aval

Figura 5

Lunile

Concentraţia medie, mgO2/I

Variaţia concentraţiei O2 dizolvat pe parcursul anului 2005, în r. Bîc,
secţiunea mun. Chişinău, în aval (or. Sîngera)

Figura 6

Lunile

centraţiilor: pentru ionii de amoniu
– 138,5 CMA, în r. Bîc, secţiunea s.
Calfa; pentru nitriţi s-a înregistrat cel
mai înalt nivel de poluare pe parcursul
ultimilor 5 ani – 340,0 CMA în r. Lunga, or. Ceadîr-Lunga, în amonte; pentru fenoli - 28,0 CMA în r. Cogîlnic,
secţiunea or. Hînceşti, în aval; pentru
detergenţi anioni activi – 19,5 CMA
în r. Gîrla Mare, secţiunea s. Blindeşti;
pentru CBO5 – 44,0 mgO2/dmc în r.
Bîc, secţiunea mun. Chişinău, în aval
(tabelul 1).
În anul 2005 au fost înregistrate 4
cazuri de PEÎ cu ioni de amoniu, reducerea conţinutului de oxigen dizolvat, nitriţi şi 77 cazuri de PÎ cu ioni de
amoniu, nitriţi, CBO5, detergenţi anioni
activi şi de reducere a conţinutului de
oxigen dizolvat.
Conform investigaţiilor efectuate
asupra calităţii apelor de suprafaţă din
reţeaua de monitorizare a DMCM, pe
teritoriul Republicii Moldova se atestă o tendinţă spre îmbunătăţirea calităţii apei în majoritatea secţiunilor,
unul dintre motivele principale fiind şi
abundenţa de precipitaţii în partea de
nord a republicii, care în anul 2005 s-a
manifestat cu 280 mm mai mult decât
în anul precedent.
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Depăşirea CMA

O2
dizolvat
mgO2dmc

mg/dmc

CBO5

mgO2dmc

Depăşirea
CMA

Data

Secţiunea

Punctul

Rîul

tă în 2 secţiuni – or. Soroca, 2 secţiuni tului de oxigen dizolvat în apă.
– or. Camenca, 1 secţiune – or. DubăAu fost înregistrate maximele conTabelul 1
sari, 2 secţiuni – or. Bender, 1 secţiune – mun. Tiraspol, 1 secţiune – s.
Numărul cazurilor de poluare înaltă şi extrem de înaltă manifestate în r. Bîc
în anul 2005
Olăneşti.
Comparativ cu anii precedenţi,
Ingredientul ce caracterizează PÎ şi/sau PEÎ, 2005
concentraţia medie anuală a ionilor
Detergenţi
Azot de
de amoniu şi nitriţilor s-a majorat
Ioni de amoniu
azotit
anioni activi
(figura 3), atingînd valorile maximale în secţiunea s. Olăneşti.
Depăşimg/
mg/
În anul 2005 s-a depistat un caz
rea
dmc
dmc
de poluare înaltă cu azot de azotit,
CMA
în secţiunea or. Soroca, în amonte,
înwaval,
mun.
pe data de 15.09.05.
Bîc
or.
08.07
19,2
49,2
0,28 13,8 22,6 2,48
Chişinău
Sîngera
Pe parcursul ultimilor 5 ani, ca05.08
23,5
60,3
25,9 1,20 1,35 13,5
litatea apei fl. Dunărea, Prut şi Ni09.09
26,0
66,7
0,57 28,5 17,8 2,50
stru, în secţiunile de monitoring
07.10
37,0
94,9
44,0 1,70
ale Direcţiei Monitoring al Calităţii
08.11
34,0
87,2
Mediului, se încadrează în limitele
08.12
14,1
36,5
26,0 2,96
claselor de calitate II – curată şi III
11.01
20,0
51,3
0,21 10,5
– moderat poluată.
10.02
17,7
45,4
0,31 15,4
Calitatea apei rîurilor mici se ca10.03
5,95
15,3
racterizează printr-un grad înalt de
07.04
15,0
38,5
0,21 10,5
poluare cu ioni de amoniu, azotiţi,
05.05
28,5
73,1
10.06
11,9
30,5
0,42 21,0
compuşi ai cuprului, produse petros. Calfa
19.07
54,0
138,5
0,62 31,0 25,9 2,16
liere, fenoli, detergenţi anioni ac22.02
20,0
51,3
0,85 42,5
tivi, consumul biochimic de oxigen
24.03
12,2
31,3
(CBO5) şi un nivel redus al conţinu-

schimbarea climei

Impactul schimbării climei în secolul XXI

asupra scurgerii anuale şi resursele de apă
ale Republicii Moldova
Cazac V., director, prof. Lalîkin N., şef centru,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Activitatea de gospodărire a oamenilor a condiţionat sporirea cantităţii
gazelor de seră din atmosferă (bioxid
de carbon, oxid de azot, metan ş.a.).
În legătură cu aceasta, specialiştii din
domeniul fizicii atmosferei au ajuns la
concluzia despre încălzirea globală a
climei în perioada contemporană şi la
faptul că în sec. XXI poate avea loc o
creştere mai pronunţată a temperaturii
medii globale a aerului, deosebită de
cea cunoscută de omenire din perioada observaţiilor instrumentale. Datele
ştiinţifice indică că schimbările relativ
mici ale climei pot influenţa substanţial
asupra scurgerii medii anuale a rîurilor
şi asupra resurselor medii de apă.
În continuare, succint, vom oferi rezultatele cercetărilor proprii în acest aspect
pentru teritoriul Republicii Moldova.
Pentru
aprecierea
eventualelor
schimbări ale scurgerii şi resurselor
acvatice s-au folosit scenariile schimbării probabile a climei ţării pentru trei
segmente de timp – anii 2010-2039,
2040-2069 şi 2970-2099, la fel şi două
scenarii de degajare a gazelor de seră
(SRES A2 şi SRES B2). Scenariul A2
corespunde impactului „pasiv” asupra
ecologiei, scenariul B2 este ecologic
orientat spre economie. În prognoză
se accentuează rezultatul preconizat al
schimbării valorilor anuale ale precipitaţiilor atmosferice şi ale temperaturii
aerului (tabelul 1).
Prognoza scurgerii medii anuale (normei) şi a resurselor respective de apă a
rîurilor s-a efectuat prin două metode:
prin metoda modelelor de expertiză şi a
bilanţului de apă.
Modelul de expertiză, oferit în lucrarea [3], reprezintă o funcţie a variaţiei scurgerii anuale (ΔQ) şi a variaţiei
precipitaţiilor atmosferice (ΔX), temperaturii aerului (Δt) şi valorii medii
22

NR. 5 (29) octombrie 2006

multianuale a coeficienţilor scurgerii
contemporane (α), care caracterizează
schimbarea repartiţiei spaţiale a normei
scurgerii anuale (tabelul 2).
Modelul este eficient şi aplicabil
pentru rîurile cu alimentare nivală şi
pluvială, în cazul existenţei măsurătorilor relative ale indicatorilor condiţiilor climatici: temperatura medie anuală
sub 4◦C, precipitaţiilor de la 5 la 20%.
Rezultatele calculelor (pronosticului), conform modelelor pentru rîurile
mari, sunt indicate în tabelul 3, iar pentru rîurile mici – în tabelul 4.

Ambele modele indică la micşorarea
scurgerii (resurselor de apă) a rîurilor
mari – Nistrului şi Prutului. Aceasta se
manifestă deosebit de evident pentru
scenariul SRES A2. Pentru scenariul
SRES B2 se observă un caracter diferit al schimbării, în funcţie de modelul
pronosticului. Însă, cu toate acestea,
ambele modele confirmă faptul că, indiferent de scenariu, scurgerea anuală
a rîurilor mari pe viitor se va micşora.
Schimbări mai mari şi cu o tendinţă mai
progresivă se manifestă după scenariul
A2. Aşadar, în anii 80, scurgerea medie

Modelul bilanţului de apă se prezintă prin ecuaţia [4, 5]:

							

,

unde - valoarea pronosticată a normei scurgerii anuale, mm; şi
- valorile contemporane ale precipitaţiilor medii anuale şi ale evaporării maxime posibile,
mm;
şi
- schimbările medii pronosticate ale sumei precipitaţiilor anuale
(mm) şi temperaturii aerului (0C);
- coeficientul sporirii evaporării maxime
posibile (în %) la creşterea temperaturii anuale a aerului cu 10C, acceptat drept 4
în aсord cu [4].
Tabelul 1
Schimbările pronosticate ale valorilor indicatorilor climatici
din Moldova [1]
Intervalul de
timp

Schimbările
temperaturii aerului (◦C)

precipitaţiilor atmosferice (mm)

Scenariul A2
2010-2039

1,36

-9,59

2040-2069

2,95

-24,9

2070-2099

4,73

-42,4

2010-2039

1,90

2040-2039

2,56

1,82

2070-2099

3,38

-5,99

Scenariul B2
-15,7

schimbarea climei

ΔX, %

α
0,05

0,10

-5

-27

-25

0

-7

5

0,15

0,20

0,30

-20

-15

-10

-6

-4

-2

-3

20

19

14

13

8

10

46

43

36

30

20

15

76

68

58

50

33

20

106

95

84

72

48

-5

-28

-25

-22

-16

-11

0

-10

-7

7

-4

-3

5

16

12

9

10

4

10

40

34

28

24

14

15

65

53

48

38

25

20

92

78

70

60

40

Δt=1◦C

Δt=2◦C

Δt=3◦C
-5

-29

-27

-24

-19

-13

0

-11

-12

-11

-6

-8

5

10

6

5

6

0

10

33

24

20

19

10

15

55

45

36

33

20

20

78

67

55

52

32

Δt=4◦C
-5

-31

-29

-28

-23

-17

0

-13

-14

-14

-12

-11

5

5

2

1

0

-4

10

23

18

15

12

4

15

43

34

30

25

14

20

62

54

46

40
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anuală, şi, respectiv, a r. Prut se poate
micşora cu 26%; scurgerea Nistrului în
acest timp se va micşora aproximativ
cu ¼. În scenariul B2 se presupune o
scădere mai mică a scurgerii (către mijlocul secolului – cu 14% pentru Nistru
şi cu 16% pentru Prut).
Conform scenariului A2, pe viitor se
aşteaptă o micşorare continuă a normei
scurgerii anuale a rîurilor mici. Micşorările cele mai mari se aşteaptă în anii
80, cînd scurgerea va constitui doar
51% din cea actuală. Conform scenariului B2, cu toate că există deosebiri
în dinamică, scurgerea la fel se va micşora.
Cercetările indică evident tendinţa

unică de micşorare a volumului resurselor de apă ale Republicii Moldova
pe viitor. Este necesar a ţine cont de
aceasta la aprecierea resurselor de apă
ale ţării şi la planificarea utilizării lor
raţionale.
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Tabelul 3
Schimbarea scurgerii medii anuale
şi a resurselor medii de apă a rîurilor mari conform modelului
experimental
Perioada
(anii)
20102039

Scenariile
SRES
Rîul Nistru
A2

Schimbarea
(în%)
-7

B2

-10

20402069

A2

-18

B2

-14

20702099

A2

-24

B2

-10

Rîul Prut
20102039

A2
B2

-11

20402069

A2

-20

B2

-16

20702099

A2

-26

B2

-12

-8

Tabelul 4
Schimbarea scurgerii medii anuale
şi a resurselor medii de apă a
rîurilor mici conform modelului
experimental
Perioada
(anii)

Scenariile
SRES

Tabelul 2
Variaţia normei scurgerii anuale (ΔQ, %) în funcţie de variaţia valorilor
anuale ale precipitaţiilor (ΔX, %), temperaturii aerului (Δt, ◦C) şi coeficientului scurgerii (α)

Schimbările
(în %)

20102039

A2

-20

-19

-20

B2

-28

-20

-24

20402069

A2

-46

-28

-37

B2

-21

-12

-17

20702099

A2

-60

-42

-51

B2

-30

-17

-24
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Obiective de protecţie şi conservare a
avifaunei Prutului Inferior

dr. Teodor Glăvan,
Agenţia Pentru Protecţia Mediului,
Galaţi, România
Bazinul inferior al Prutului reprezintă
o zonă umedă de mare interes
avifaunistic, atât pentru România, cât şi
pentru sud-estul Europei. Valea râului
Prut se află în calea căilor importante
de migraţie a păsărilor ce cuibăresc
pe teritoriul continentului euroasiatic.
Multe specii de păsări acvatice şi
limicole îşi găsesc, în acest spaţiu, loc
de popas şi de refugiu, hrană şi condiţii
prielnice pentru cuibărit. Vecinătatea
Deltei Dunării implică zonei o
importanţă deosebită, deoarece aici se
face intrarea în Delta propriu-zisă.
Lista sistematică a speciilor de
păsări observate până în prezent în
zona Prutului Inferior (au fost luate în
calcul şi cercetările anterioare) cuprinde
peste 230 specii de păsări, multe
dintre ele fiind incluse în materialele
convenţiilor internaţionale (Convenţia
privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa, Berna,
17 septembrie 1979; Convenţia privind
conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, Bonn, 23 iunie 1979
etc.), ce constituie instrumente ale
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strategiilor de conservare a mediului
natural pe plan naţional, regional şi global.
În migraţie, de-a lungul timpului, în
aceste zone s-au înregistrat importante
efective de păsări acvatice, şi anume:
ardeide (Ardeola ralloides, Egretta
garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea),
ciconiide (Ciconia nigra, Ciconia
ciconia), threskiornithide (Plegadis
falcinellus,
Platalea
leucorodia),
anatide (Cygnus olor, Anser albifrons,
Anser erythropus, Anser anser, Anas
crecca, Anas querquedula, Aythya
ferina, Aythya nyroca), ralide (Fulica
atra), charidriiforme (Himantopus
himantopus, Recurvirostra avosetta,
Vanellus vanellus, Philomachus pugnax,
Limosa limosa, Tringa totanus),
laride (Larus ridibundus), sternide
(Sterna hirundo, Chlidonias hybridus),
hirundinide (Riparia riparia, Hirundo
rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a.
Speciile de pasaj şi oaspeţi de iarnă
au fost: gâsca cu gâtul roşu (Branta
ruficollis), lebăda de iarnă (Cygnus
cygnus), raţa cu capul alb (Oxyura
leucocephala), uliganul pescar etc.

Din numărul total al speciilor de
păsări întâlnite în cursul inferior al
Prutului, 21 sunt incluse în Cartea
Roşie a Republicii Moldova (ediţia a
II-a). Amintim aici de corcodelul mic
(Tachybaptus ruficollis), pelicanul
comun (Pelecanus onocrotalus), barza
neagră (Ciconia nigra), lebăda cucuiată
(Cygnus olor), viesparul (Pernis
apivorus), uliganul pescar ( Pandion
haliaetus), ciocântorsul (Recurvirostra
avosetta), ciuful de câmp (Asio
flammeus) etc.
Pentru România, din lista roşie a
speciilor de păsări propusă în anii
'80, în zona cercetată s-au identificat
următoarele specii ameninţate cu
dispariţia: pelicanul creţ (Pelecanus
crispus), egreta mare (Casmerodiusalba),
călifarul
roşu
(Tadorna
ferruginea), călifarul alb (Tadorna
tadorna), lopătarul (Platalea leucorodia), şoimul dunărean (Falco cherrug),
cătăliga (Himantopus himantopus) etc.
Din
speciile
periclitate
au
fost întâlnite: cormoranul mic
(Phalacrocorax pygmeus), gaia neagră
(Milvus migrans), eretele sur (Circus
pygargus), acvila ţipătoare mică (Aquila
pomarina), ciocântorsul, culicul mare
(Numenius arquata), ciovlica ruginie
(Glareola pratincola) etc.
Speciile în regres au fost reprezentate
prin: stârcul roşu (Ardea purpurea),
buhaiul de baltă (Botaurus stellaris),
viesparul (Pernis apivorus), eretele
de stuf (Circus aeruginosus), şoimul
rândunelelor (Falco subbuteo), cristelul
de câmp (Crex crex), pescăraşul
albastru (Alcedo atthis) etc.
Din
speciile
rare
potenţial
vulnerabile, identificate în timpul
cercetărilor, amintim de: barza neagră,
raţa suliţar (Anus acuta), acvila
ţipătoare mare (Aquila clanga), uliul
păsărar (Accipiter nisus), scoicarul

(Himantopus ostralegus), fluierarul
de lac (Tringa stagnatilis), sitarul de
mal (Limosa limosa), becaţina comună
(Gallinago gallinago), pescăruşul mic
(Larus munutus) etc.
Din acest punct de vedere speciile de
păsări identificate în zonă s-au încadrat
în următoarele categorii:
I. 10 specii ameninţate pe plan
global:
Phalacrocorax
pygmeus,
Pelecanus crispus, gârliţa mică (Anser
erythropus), Branta ruficollis, raţa roşie
(Aythya nyroca), codalbul (Haliaeetus
albicilla), Aquila clanga, cristelul de
câmp, becaţina mare (Capella media),
culicul cu cioc subţire (Numenius
tenuirostris).
II. 11 specii de biom restrictiv:
gârliţa mare (Anser albifrons), Anser
erythropus, raţa cu cap negru (Aythya
marila), ploierul argintiu (Pluvialis
squatarola), fugaciul mic (Calidris
minuta), fluierarul negru (Tringa
erythropus), notătiţa (Phalaropus
lobatus), corcodelul de iarnă (Podiceps
auritus), ferestraşul mic (Mergus
albellus), fluierarul cu picioare verzi
(Tringa nebularia), cinteza de iarnă
(Fringilla montifringilla) etc.
III. 86 de specii gregare, cele mai
însemnate efective putând fi observate
în timpul pasajului.
IV. 68 de specii vulnerabile în
Europa,
dintre
care:
Botaurus
stellaris, stârcul pitic (Ixobrychus
minutus), Ardea purpurea, Ciconia
nigra, şoimul de seară (Falco
vespertinus), Recurvirostra avosetta,
chirighiţa cu obraji albi (Chlidonias
hybridus), turturica (Streptopelia
turtur), pescăraşul albastru (Alcedo
atthis), prigoria (Merops apiaster),
dumbrăveanca (Coracias garrulus),
ghionoaia sură (Picus canus), lăstunul
de mal (Riparia riparia), codroşul de
pădure (Phoenicurus phoenicurus),
sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio),
presura
de
grădină
(Emberiza
hortulana) etc. cuibăresc în zonă
sau sunt prezente în pasaj: lopătarul
(Platalea
leucorodia),
ţigănuşul
(Plegadis falcinellus), raţa suliţar (Anas
acuta), Aythya marila, fugaciul de ţărm
(Calidris alpina), fluierarul de mlaştină
(Tringa glareola), Larus minutus
etc., sau au fost observate rar: Aquila
pomarina, acvila mică (Hieraaetus
pennatus), şoimul dunărean (Falco
cherrug),
Haliaeetus
albicilla,

vânturelul mic (Falco naumanni) etc.
V. 49 de specii concentrate în
Europa, în majoritate paseriforme, dar
şi specii observate în pasaj: bătăuşul
(Philomacus pugnax), Recurvirostra
avosetta, ploierul auriu (Pluvialis
apricaria), pescăruşul negricios (Larus
fuscus) sau iarna: lebăda de iarnă
(Cygnus cygnus), cocoşarul (Turdus
pilaris), sturzul de vâsc (Turdus
viscivorus), auşelul cu capul galben
(Regulus regulus), scatiul (Carduelis
spinus) etc.
Astfel, pentru menţinerea echilibrului
ecologic, protejarea şi conservarea
habitatelor şi a populaţiilor de păsări
din lunca Prutului Inferior, s-au trasat
obiective şi strategii de perspectivă,
acestea încadrându-se în programul
paneuropean Natura 2000, ce prevede
desemnarea şi protejarea ariilor
naturale de o deosebită importanţă la
nivel naţional şi regional al statelor
Uniunii Europene.
Ornitofauna Dunării Inferioare,
implicit şi bazinul Prutului Inferior,
îndeplinesc anumite criterii pentru
stabilirea ariilor speciale de protecţie
avifaunistică (S.P.A.), acestea fiind
selectate pentru a asigura supravieţuirea
speciilor, în cazul unor modificări
antropice, ca urmare a restrângerii
habitatelor lor etc.
S-a dovedit că păsările sunt indicatori
constanţi ai biodiversităţii altor grupuri
de plante sau animale. Astfel, chiar
dacă avifauna defineşte o S.P.A.,
conservarea unei asemenea reţele ar
asigura supravieţuirea unui număr
corespunzător de alte specii.

Bălţile Maţa Rădeanu, Pochina şi
Lacul Vlăşcuţa din hotarele judeţului
Galaţi, desemnate iniţial ca S.P.A. şi
incluse în Parcul Natural Lunca Joasă
a Prutului Inferior, reprezintă zone
deosebit de importante, din punct
de vedere ornitologic, în bazinul
hidrografic al Prutului Inferior, acestea
fiind, totuşi, restrânse ca suprafaţă.
Pe baza datelor colectate în teren şi
ţinând cont de necesitatea protecţiei
speciilor de păsări şi a habitatelor
acestora în zona Prutului Inferior,
Societatea
Ornitologică
Română
(S.O.R.) a propus pentru desemnare
ca situri în cadrul Reţelei Natura 2000
câteva zone mai extinse ce includ şi
S.P.A.- urile desemnate iniţial, şi anume:
Brateş, Lunca Prutului – Vlădeşti Frumuşiţa şi Maţa – Cârja – Rădeanu,
părţi componente ale Parcului Natural
Lunca Joasă a Prutului Inferior.
Datele cantitative şi calitative despre
speciile de păsări existente şi despre
situri au fost completate în baza de date
on line Natura 2000, pusă la dispoziţia
Ministerului Mediului şi Gospodăririi
Apelor din România. De asemenea,
S.O.R. a prezentat Agenţiei Pentru
Protecţia Mediului Galaţi limitele
siturilor propuse, trasate pe hărţi
topografice, scara 1:50.000.
Desemnarea şi întocmirea bazei de
date a reţelei europene de arii protejate
Natura 2000 reprezintă o alternativă
clară, precisă şi de viitor în ceea ce
priveşte îmbunătăţirea stării generale
a habitatelor şi a populaţiilor de păsări
din bazinul hidrografic al Prutului
Inferior.
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CONSERVAREA DIVERSITĂŢII VEGETAŢIEI

DIN Lunca PRUTULUI

dr. hab. în biologie, Gheorghe POSTOLACHE, dr. Alexandru TELEUŢĂ,
Aliona MIRON, doctorand, Victoria COVALI, doctorand,
Grădina Botanică (Institut), AŞM

General description concerning previous floristic and vegetation research studies realized on the
left side of river Prut is made. Research studies have been made regarding floristic and phytocenotic
composition of river Prut tributaries (Delia, Nârnova, Lăpuşna, Tigheci, Sărata, Larga) and protected areas (Dancu, Nemţeni, Sărata-Rezeşi, Pogăneşti, Zberoaia-Lunca, Valea Mare).
Keywords: floristic composition, vegetation, association, plant community, protected areas.

INTRODUCERE
Vegetaţia actuală din lunca Prutului
reprezintă rămăşiţele unui covor vegetal
care în trecut acoperea lunca Prutului.
Chiar şi în baza suprafeţelor cu vegetaţie spontană actuale se pot observa
unele legităţi de formare şi răspândire a
comunităţilor vegetale din acest teritoriu. Flora şi vegetaţia din lunca Prutului
a fost cercetată de Al. Borza (1937), T.
Gheideman ş. a. (1964); Gh. Postolache
(1995); T. Burac, (1997) ş. a. A. Miron,
pe parcursul anilor 2004-2006, a cercetat flora şi vegetaţia din luncile afluenţilor Prutului de Mijloc (Delia, Nârnova,
Lăpuşna, Tigheci, Sărata, Larga). Cercetările efectuate în lunca Prutului au
evidenţiat suprafeţe cu vegetaţie valoroasă, multe dintre care au fost luate sub
protecţia statului - (Kravciuc, Verina,
Suhov, 1976). Pentru conservarea biodiversităţii a fost creată o reţea de arii
protejate. În ultimul deceniu s-a efectuat
inventarierea florei şi vegetaţiei rezervaţiilor ştiinţifice „Prutul de Jos” (Gh.
Postolache, Chetroi, 1997; Dr., Postolache, 1998), şi „Pădurea Domnească”
(T. Tofan, Gh. Postolache, 2003), ariilor
protejate Cantemir, Dancu, Nemţeni, Sărata-Răzeşi, Pogăneşti, Zberoaia-Lunca,
Valea Mare (Covali, 2004, 2005).
A apărut necesitatea generalizării
cercetărilor referitoare la stadiul actual
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privitor la conservarea florei şi vegetaţiei din lunca Prutului şi propunerii
măsurilor de optimizare a conservării
biodiversităţii.
MATERIALE ŞI METODE
Cercetările s-au efectuat după metoda de traseu. S-au colectat peste 2000
coli de ierbar. Au fost efectuate peste
1000 de relevee geobotanice. Cercetările geobotanice s-au executat conform
A. Borza, N. Boşcaiu, 1965. Prelucrarea materialului geobotanic s-a efectuat
conform metodologiei J. Braun-Blanquet (1964).
REZULTATE ŞI DISCUŢII
Râul Prut (afluent de stânga al Dunării) îşi are izvorul în Carpaţi, străbate depresiunea din preajma Mării Negre şi se
varsă în Dunăre în apropierea comunei
Giurgiuleşti. Are lungimea de 850 km.
În funcţie de gradul de şerpuire al albiei,
de lăţimea luncii, de lăţimea teraselor
deasupra luncii şi de caracterul versanţilor, G. Bilinkis, V. Dubinovski, V. Pokatilov (1978) au împărţit valea Prutului
în şase sectoare mari: 1. Mămăliga-Lipcani; 2. Lipcani-Costeşti; 3. CosteştiPruteni; 4. Pruteni-Nemţeni; 5. Nemţeni-Cantemir; 6. Cantemir-Dunărea.
Vegetaţia din lunca Prutului a fost

atribuită la categoria vegetaţie forestieră
şi ierboasă azonală de luncă (Gh. Postolache, 1995, 2002). Vegetaţia spontană
este prezentă cu comunităţi atribuite la
trei tipuri de vegetaţie: 1. Vegetaţie acvatică şi palustră; 2. Vegetaţie praticolă;
3. Vegetaţie forestieră (zăvoaie).
Vegetaţia acvatică şi palustră. Încă
în prima jumătate a secolului trecut,
în lunca Prutului şi afluenţilor lui erau
multe lacuri cu vegetaţie acvatică şi
palustră (Arbore, 1904). Ca rezultat al
efectuării lucrărilor de desecare şi al îndreptării albiilor râurilor mici, suprafeţele cu vegetaţie acvatică şi palustră sa-u
redus evident. Cele mai mari suprafeţe
cu vegetaţie acvatică şi palustră s-au
păstrat în Rezervaţia ştiinţifică „Prutul
de Jos” şi în lacul Manta. Mici suprafeţe cu vegetaţie acvatică şi palustră s-au
păstrat în Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească”, aria protejată „Cantemir” şi în Ecosistemul acvatic „Lebăda
albă”, la gura râului Sărata etc.
Flora comunităţilor acvatice şi palustre din lunca Prutului include circa 50
de specii de plante vasculare. Cele mai
răspândite sunt speciile: Lemna minor,
Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza,
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum, Hydrocharis morsusranae, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Nymphoides peltata,
Scirpus tabernaemontanii, Phragmites

australis, Typha angustifolia, Typha
latifolia, Glyceri maxima, Butomus
umbelatus, Alisma plantago-aquatica,
Oenanthe aquatica. Au fost evidenţiate
5 specii de plante rare: Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Trapa natans,
Nymphaea alba, Typha laxmannii, dintre care ultimele 4 au fost incluse în
Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Fitocenozele acvatice reprezintă forme destul de variate. O parte din componentele lor se înrădăcinează în solurile subacvatice, altele nu sunt legate
de substrat şi pot migra. Acestea din
urmă se împart în subacvatice şi natante. Comunităţile vegetale natante au fost
atribuite la asociaţiile: Lemnetum minoris Oberd. ex T. Muller et Gors, 1960;
Lemnetum trisulcae Knapp et Steffers,
1962; Lemno-Spirodeletum polyrhizae
Koch, 1954; Spirodelo-Salvinietum natantis Slavniuc, 1956; Hydrocharitetum
morsus-ranae van Langendonck, 1935.
Multe din aceste comunităţi sunt instabile. Comunităţile subacvatice au fost
atribuite la asociaţiile: Ceratophylletum
demersi Eggler, 1933; Ceratophylletum
submersi Şoo, 1928. Vegetaţia hidroaeriană înrădăcinată ocupă suprafeţe mici
în special în Rezervaţia „Prutul de Jos” şi
este reprezentată prin fitocenoze atribuite la asociaţiile: Nymphoidetum peltatae
Bellot, 1951; Trapetum natants V. Karpati, 1963; Nymphaeetum albae, 1947;
Potametum lucentis Hueck, 1931. Vegetaţia emerso-aeriană-acvatică ocupă
suprafeţe mari în multe bazine acvatice.
Comunităţile vegetale emerso-aerieneacvatice au fost atribuite la asociaţiile:
Scirpo-Phragmitetum W. Koch, 1926;
Typhetum angustifoliae Şoo, 1927;
Typhetum latifoliae Lang, 1973; Glycerietum maximae Hueck, 1931; Typhetum
laxmannii Nedelcu, 1969; Spaganietum
erecti Roll, 1938; Butomo-Alismetum
lanceolati Segal et Westhoff, 1969; Oenantho aquaticae-Roripetum amphibiae
Lohmeyer, 1950.
Vegetaţia praticolă. Este prezentă
cu pajişti de luncă inundabile. Cele mai
mari suprafeţe cu vegetaţie praticolă în
lunca Prutului sunt în apropierea Rezervaţiei Pădurea Domnească. Ele se
formează datorită irigării naturale de
către apa râului revărsat şi fertilităţii
prin depunerile nămolurilor de scurgere. Ca rezultat al efectuării lucrărilor de
adâncire şi îndreptare a albiei râurilor
mici şi construirii de iazuri de acumulare, învelişul vegetal s-a schimbat
considerabil. Compoziţia şi structura

fitocenozelor din valea râului Prut se
schimbă în funcţie de regimul de umiditate, gradul de sărătură al solului şi
modul de activitate antropică. Au fost
evidenţiate şi descrise câteva categorii
de pajişti de luncă .
Pajiştile de luncă mlăştinoase se
formează în depresiuni unde aprovizionarea plantelor cu apă se realizează
direct de apele freatice bogate în substanţe minerale. Ele se caracterizează
prin prezenţa umezelii excesive permanente. Datorită acestui fapt, aceste pajişti se deosebesc prin productivitatea
înaltă a ierbii. În această categorie au
fost atribuite pajiştile în a căror compoziţie floristică a comunităţilor vegetale higrofitele constituie până la 50%
din numărul total de specii de plante
vasculare şi cu o frecvenţă însemnată a
mezohigrofitelor şi ultrahigrofitelor. În
compoziţia floristică a pajiştilor mlăştinoase mai frecvent predomină specii
de plante perene rizomale care proliferează puternic, din familiile Poaceae
şi Ciperaceae. Cele mai frecvente sunt
speciile: Bolboschoenus maritimus,
Eleocharis palustris, Eupatorium cannabinum şi a. Au fost evidenţiate populaţii de Thelypteris palustris, specie
de plană rară inclusă în Cartea Roşie
a Moldovei. Comunităţile pajiştilor de
luncă mlăştinoase au fost atribuite la
asociaţiile: Bolboschoenetum maritimi
Eggler, 1933; Eleocharitetum palustris
Ubrizsy, 1948; Eupatorietum cannabini R. Tx., 1937.
Pajiştile de luncă propriu-zise se
formează pe soluri tipice de luncă bogate şi suprasaturate cu umiditate, nesărăturate sau puţin sărăturate, acestea
caracterizându-se printr-un strat gros
de humus şi o bioactivitate înaltă. Umiditatea excesivă pe alocuri se datorează
prezenţei superficiale a apelor freatice,
din care cauză creşterea ierbii depinde
de gradul de adâncire al albiei râului.
Nivelul apelor freatice pe parcursul
perioadei de vegetaţie scade puţin. În
comparaţie cu pajiştile de luncă mlăştinoase, în pajiştile de luncă propriu-zise
numărul ultrahigrofitelor şi higrofitelor
scade şi creşte evident numărul speciilor mezohigrofite, mezofite şi mezoxerofitelor. Cele mai multe suprafeţe
s-au păstrat în Rezervaţiile ştiinţifice
Pădurea Domnească şi Prutul de Jos.
Mai frecvent se întâlnesc Agrostis stolonifera, Poa pratensis Potentilla anserina, Potentilla reptantis, Bekmania
eruciformis. Comunităţile pajiştilor de

luncă propriu-zise au fost atribuite la
asociaţiile: Filipendulo-Geranetum palustris Koch, 1926; Junco inflexi-Menthetum longifoliae Lohmeyer, 1953;
Caricetum vulpinae Şoo, 1927; Caricetum ripariae Soo, 1928; Caricetum
acutiformis Eggler, 1933; Agrostietum
stoloniferae Burduja et al., 1956; Ranunculetum repentis Knapp ex Oberd.,
1957; Poetum pratensis Răv., Cazac.
Et Turenschi ex Răv.et Mititelu, 1958;
Potentilletum anserinae Felfoldy; Potentilletum reptantis (Elias, 1974) I.
Pop, 1979; Bekmanietum eruciformis
Rapaics ex Soo, 1930; Trifolio-Lolietum perennis Kripelova, 1967.
Pajiştile de luncă halofile sunt răspândite în luncile râurilor Camenca,
Gârla Mare, Delia, Nârnova, Lăpuşna,
Sărata. Se formează pe soluri cu sărătură. Sursa principală de săruri o constituie rocile sărate şi apele freatice mineralizate. Gradul de sărăturare al solurilor variază de la o sărăturare slabă
cu un conţinut de săruri între 0,1-1,2%
până la solonceacuri, care conţin 1,5-2
% de săruri în orizonturile superioare
(Şestakov, 1977; Jigău, 1981). Masive
compacte de sărături se întâlnesc rar.
De cele mai multe ori ele formează
complexe cu soluri nesărăturoase. În
funcţie de gradele de sărăturare şi umiditate ale solului se schimbă şi comunităţile vegetale. Se caracterizează prin
abundenţa plantelor anuale, care constituie aproape jumătate din numărul
speciilor de plante vasculare. Ele se caracterizează prin compoziţie floristică
săracă. Cele mai multe specii enumeră
familiile: Chenopodiaceae, Poaceae,
Asteraceae. Comunităţile pajiştilor de
luncă halofile au fost atribuite la asociaţiile: Puccinelietum limosae Papaic
et Şoo, 1936.
Pajişti de luncă antropogene. S-au
format pe terenurile din jurul aşezărilor
omeneşti, pe la marginea drumurilor.
Ele au apărut pe locul pajiştilor inundabile ca rezultat al activităţilor umane,
cum ar fi desţelenirea, desecarea etc.
Comunităţile pajiştilor de luncă antropogene au fost atribuite la asociaţiile:
Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timar, 1947) R. Tx., 1950; Aegilopsetum cylindricae Buia et al., 1969;
Lolio – plantaginetum (Linkola, 1921)
Beger, 1930 em. Sissingh, 1969; Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae
Simion et Dihoru, 1936; Calamagrostietum epigei Jurasec, 1928; Sambucetum ebuli Feifoldy, 1942; Tanaceto-ArNR. 5 (29) octombrie 2006
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temisietum vulgaris R.Tx.ex Slavnic,
1951; Arctietum lappae Felfoldy 1942;
Cirsietum lanceolati-arvense Morariu,
1943; Artimisietum annuae Morariu,
1943; Xantietum spinosi Fefoldy, 1942;
Cirsio –Convoletum arvensis Burduja
et Diaconescu, 1978; Polygono hydropiperi-Bidentetum tripartiti Lohmeyer
in R.Tx.,1950.
Vegetaţia forestieră se dezvoltă în
condiţii ecologice specifice. Pe lângă
precipitaţiile atmosferice, drept sursă
de asigurare cu apă a plantelor servesc
apele freatice. Un factor important
care influenţează asupra compoziţiei şi
structurii vegetaţiei de luncă îl constituie inundaţiile. În timpul revărsărilor
râurilor, creşte considerabil nivelul
apelor freatice, condiţionând inundaţiile din văile râurilor şi depunerea de
aluviuni nisipoase, praf-nămoloase. În
funcţie de gradul de inundaţie şi aluviuni, pădurile de luncă se împart în păduri cu o durată scurtă de inundaţie şi
păduri cu o durată lungă de inundaţie.
Lunca de lângă albia râului se deosebeşte prin intensitatea mare a proceselor
aluviale. Ea se compune din depuneri
nisipoase. Solurile sunt slab dezvoltate,
sărăcăcioase. Apele sunt aproape de suprafaţă. Partea centrală a luncii are un
relief mai uniform, depunerile aluviale
constituie un strat mai subţire, fiind alcătuite din nisip mărunt amestecat cu
argilă. Solurile sunt mai puţin drenate.
Lângă terase depunerile aluviale sunt
neînsemnate. Umiditatea solului este
periodică. În aşa fel, vegetaţia luncilor
se formează sub influenţa unor condiţii
instabile. Fiecare zonă are condiţii ecologice specifice, având, în acelaşi timp,
condiţii ecologice proprii.
Ele au o repartiţie neuniformă. Majoritatea suprafeţelor sunt sub formă
de fâşii de-a lungul albiei Prutului. În
funcţie de condiţiile ecologice, au fost
evidenţiate patru categorii de păduri.
Răchitişurile. S-au format lângă albia râului. În această parte a râului sunt
foarte intensive procesele aluviale. S-au
format pe depuneri nisipoase. Solurile sunt slab dezvoltate, sărăcăcioase.
Apele sunt aproape de suprafaţă. Vegetaţia comunităţilor de răchitişuri este
reprezentată prin speciile de arbuşti de
salcie: Salix triandra, S. viminalis, S.
cinerea. Sunt frecvente sângerul (Swida sanguinea) şi cătina roşie (Tamarix
ramosissima), hameiul (Humulus lupulus). Învelişul ierbos este neuniform.
În locurile neumbrite cu multă ume28
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zeală, acoperirea proiectivă cu ierburi
poate fi până la 100%. Sunt frecvente
asemenea specii de plante ca trestia
(Phragmites australis), murele (Rubus
caesius), floarea-de-leac (Ranunculus
repens), mai puţin frecvente sunt trestia-de-câmp (Calamagrostis epigeios),
scrântitoarea (Potentilla reptans), iarba
- câmpului (Agrostis stolonifera), pirul-târâtor (Elytrigia repens). Comunităţile de răchitişuri au fost atribuite la
asociaţia Salicetum triandrae-viminalis (Malcuit 1929) R. Tx., 1948.
Sălcişurile. Cele mai mari suprafeţe cu păduri de salcie au fost descrise în Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea
Domnească” şi în Rezervaţia ştiinţifică
„Prutul de Jos”. S-au format pe locurile mai puţin ridicate ale luncii Prutului. Solurile aluviale slab dezvoltate
sunt formate din depuneri nisipoase şi
uşor argiloase, cu o mică cantitate de
humus. Sunt caracteristice arboreturi
pure cu consistenţa de 0,6-0,8. În arboret predomină salcia albă (Salix alba).
Ca specii însoţitoare sunt salcia fragilă
(Salix fragilis), plopul negru (Populus
nigra), plopul alb (Populus alba), ulmul (Ulmus laevis). Stratul arbuştilor
este neuniform. Mai frecvenţi sunt socul negru (Sambucus nigra), sângerul
(Swida sanguinea). Mai puţin frecvenţi
sunt lemnul - câinesc (Ligustrum vulgare), călinul (Viburnum opulus), salba
- moale (Euonymus europaea), salcia
(Salix capraea) şi a. În multe locuri
este abundent hameiul (Humulus luplus). Stratul ierburilor este dezvoltat
neuniform. Mai abundente sunt piciorul-cocoşului (Ranunculus reptans),
cinci-degete (Potentilla reptans), piciorul-caprei (Aegopodium podagraria).
Sunt prezente multe specii ruderale
(Urtica dioica, Arctium tomentosum
şi a.). Au fost evidenţiate aşa specii de
plante rare ca Fraxinus pallisae, Alnus incana, Frangula alnus, Viburnum
opulus. În salcâmete, pe staţiuni caracteristice pentru sălcişuri din Rezervaţia
„Pădurea Domnească”, a fost evidenţiată o populaţie de limba-şarpelui (Ophioglossum vulgatum), specie de plantă
rară inclusă în Cartea Roşie a Moldovei. Comunităţile vegetale din sălcişuri
au fost atribuite la asociaţia Salicetum
albae Iassler, 1926.
Plopişurile. Pe sectoare mai înalte
(decât cele de sălcişuri) ale luncii de nivel mediu se formează păduri de plop.
În comparaţie cu sălcişurile, aici inundaţiile sunt relativ de scurtă durată, de

aceea forţa de inundaţie şi cea a factorilor aluviali scad considerabil. Plopişurile reprezintă o formă tranzitivă de la
sălcişuri către stejărete. Au fost evidenţiate multe suprafeţe cu păduri de plop
alb (Populus alba) şi puţine suprafeţe
de plop negru (Populus nigra). Cele
mai multe suprafeţe de plop alb au fost
înregistrate în sectorul Balatina al Rezervaţiei Pădurea Domnească. Sunt arborete pure de plop alb. Dintre speciile
însoţitoare mai frecvent sunt prezente
salcia albă (Salix alba), ulmul (Ulmus
laevis), stejarul (Quercus robur), frasinul (Fraxinus excelsior). Etajul doi
este slab exprimat. Sunt prezente solitar exemplare de jugastru (Acer campestre), păr-de-pădure (Pyrus pyraster),
arţar tătăresc (Acer tataricum). Consistenţa arboretului este de 0,6-0,8. Regenerarea naturală a plopului este bună.
Subarboretul este mai bine dezvoltat
în arboretele cu consistenţă mai mică.
Sunt mai frecvente sângerul (Swida
sanguinea), socul negru (Sambucus
nigra), salba - moale (Euonymus europaea), spinul - cerbului (Rhamnus catharctica), lemnul - câinesc (Ligustrum
vulgare), porumbelul (Prunus spinosa), călinul (Viburnum opulus), alunul
(Corylus avellana). Pe alocuri creşte
cruşinul (Frangula alnus), cătina roşie (Tamarix ramosissima). Pe arbori,
în puţine locuri, se agaţă viţa de vie de
pădure (Vitis sylvestris). În plopişuri
au fost întâlnite aşa specii rare cum ar
fi Frangula alnus, Viburnum opulus,
Fritilaria melagroides. Învelişul ierbos este bine dezvoltat. Acoperirea cu
ierburi este de 40-80%. În învelişul ierbos al pădurilor de plop sunt frecvente
murele (Rubus caesius), piciorul caprei
(Aegopodium podagraria). Se mai întâlnesc silnicul (Glechoma hederacea),
iarba-de-lingoare (Lisimachia numularia), pochivnicul (Asarum europaeum),
lăcrimioarele (Convallaria majalis),
păpălăul (Physalis alkekengi). Primăvara devreme în unele locuri pot fi întâlnite populaţii de brebenei (Corydalis
solida, C.cava), viorele (Scilla bifolia)
şi a. Comunităţile de plop alb au fost
atribuite la asociaţia Populetum albae
fraxinosum besarabicum (Borza, 1937;
Arvat, 1939). Au fost descrise comunităţi forestiere care ar putea fi atribuite
la asociaţia Salici-populetum MejerDrees, 1935.
Stejăretele. Pe locurile mai ridicate
ale luncii râului Prut s-au format comunităţi ale pădurilor de stejar. Cele mai

mari suprafeţe de păduri de stejar pedunculat (Quercus robur) de luncă s-au
format în Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească”. În aceste păduri perioada de inundaţie are o durată mai
scurtă. Solurile sunt de pădure, formate
pe depuneri aluviale. Condiţiile naturale favorizează creşterea şi dezvoltarea
unor arborete de productivitate superioară. Mai des sunt arborete de stejar
pedunculat. În arboret sunt frecvente
ulmul (Ulmus laevis, U.carpinifolia),
frasinul (Fraxinus excelsior) şi plopul
alb (Populus alba). În etajul doi mai
abundent şi foarte frecvent este jugastrul (Acer campestre). Solitar sunt prezenţi părul-de-pădure (Pyrus pyraster),
carpenul (Carpinus betulus), mărul-depădure (Malus sylvestris), arţarul tătăresc (Acer tataricum).
Subarboretul este neuniform şi prezentat de aşa specii: sângerul (Swida
sanguine), socul negru (Sambucus nigra), alunul (Corylus avellana), salba
- moale (Euonymus europaea), spinul - cerbului (Rhamnus catharctica),
lemnul - câinesc (Ligustrum vulgare),
porumbrelul (Prunus spinosa), călinul
(Viburnum opulus), păducelul (Crataegus monogyna). În puţine locuri se
agaţă pe copaci viţa de vie de pădure
(Vitis sylvestris). Gradul de acoperire a
ierburilor este de 60-90%. În stejărete
sinuzia plantelor vernale este mai bine
exprimată decât în plopişuri. Primăvara devreme, până la apariţia frunzelor
pe copaci, înfloresc viorelele (Scilla
bifolia), brebeneii (Corydalis solida,
C.cava). Puţin mai târziu înfloresc dentiţa (Dentaria bulbifera), lăcrimioarele
(Convallaria majalis), mierea – ursului
(Pulmonaria officinalis), pecetea - lui
- Solomon (Polygonatum latifolium),
firuţa (Poa nemoralis). În stejărete este
exprimat mai bine decât în plopişuri
grupul plantelor care îşi păstrează frunzele verzi şi iarna: pochivnicul (Asarum
europaeaum), iedera (Hedera helix),
rogozurile (Carex brevicolis, C.pilosa).
În pădurile de luncă au fost înregistrate
aşa specii de plante rare: Vitis sylvestris, Frangula alnus, Fritillaria melagroides, Paris quadrifolia, Epipactis
heleborine, Cystopteris fragilis.
Impacte naturale şi antropice asupra vegetaţiei
Pe parcursul ultimelor secole omul
a influenţat multe schimbări în vegetaţia din lunca Prutului. A defrişat multe
suprafeţe de păduri din lunca Prutului,
cu scop de utilizare a lemnului, pentru

lărgirea suprafeţelor agricole, şi a provocat anumite modificări în landşafturi, toate având anumite repercusiuni
în structura şi dinamica fitocenozelor.
Mari schimbări a provocat omul în
structura landşafturilor din valea Prutului, mai ales în a doua jumătate a secolului trecut. În anii 1960-1970 au fost desecate suprafeţe cu vegetaţie acvatică şi
palustră din sectoarele Cantemir-Cahul.
În acest teritoriu au fost create plantaţii
agricole care practic nu au adus rezultatele preconizate şi în prezent multe
pământuri sunt abandonate. O asemenea situaţie s-a creat în sectorul Balatina-Pruteni, unde, de asemenea, au fost
desecate locurile băltoase şi în prezent
circa 6000 ha cu pământuri au fost abandonate şi sunt cu vegetaţie de luncă de o
productivitate inferioară.
În urma unor activităţi hidrotehnice
care au fost efectuate fără careva argumentări ştiinţifice, în rezultat au avut de
suferit mari suprafeţe de păduri. În anul
1978 a fost construit barajul Costeşti
– Stânca, cu un volum de 1085 m de
apă, pe râul Prut. Ca rezultat al construirii barajului, au fost stopate inundaţiile
în aval de baraj. Absenţa inundaţiilor
pe parcursul a 27 ani a dus la schimbări
esenţiale în ecosistemele forestiere şi
pajiştile situate mai ales în aval de baraj. În pădurile din Rezervaţia Pădurea
Domnească s-a constatat faptul că a
coborât nivelul apelor subterane. Ca
rezultat al coborârii apelor subterane
au avut loc schimbări esenţiale în compoziţia şi structura ecosistemelor forestiere mai ales din Rezervaţia ştiinţifică
„Pădurea Domnească” (suprafaţa 6032
ha) şi tot atâtea suprafeţe cu pajişti din
această regiune. Consecinţele acestui
baraj asupra vegetaţiei sunt următoarele:
• stejarul pedunculat (Quercus robur)
cu arbori remarcabili se usucă şi sunt
substituiţi de arboreturi derivate de jugastru.
• ca rezultat al destabilizării ecosistemelor de sălcii şi de plop, aceste ecosisteme se usucă în mare parte şi sunt
substituite şi invadate de arţarul american (Acer negundo).
• îşi lărgesc aria de răspândire speciile ruderale (urzica, turiţa) care sunt
străine ecosistemelor spontane.
• a scăzut productivitatea şi a crescut
vulnerabilitatea ecosistemelor din aval
de baraj.
Pentru ameliorarea situaţiei create, în
pădurile şi pajiştile din aval de barajul
Costeşti-Stânca s-a propus de organizat

2-3 inundaţii din contul apelor barajului
Costeşti-Stânca. S-a propus ca în perioada de vegetaţie (mai-august) să fie
eliberate anumite cantităţi de apă care
vor umple gârlele cu apă din lunca Prutului şi vor crea anumite rezerve de apă
în ecosistemele forestiere şi în pajiştile
din luncă. Credem că o dată cu implementarea acestor măsuri, se va îmbunătăţi situaţia în pădurile şi pajiştile din
aval de barajul Costeşti-Stânca.
Conservarea biodiversităţii. Primele lucrări de conservare a suprafeţelor
cu vegetaţie valoroasă din lunca Prutului au fost începute în prima jumătate
a secolului trecut. O suprafaţă (33,6
ha) de pădure de luncă Valea-Mare
(actualmente Ocolul Silvic Ungheni),
prin Hotărârea Consiliului de Miniştri
al României din 19 iulie 1937, a fost
declarată Monument al naturii din Basarabia. Prin Hotărârea Guvernului
Moldovei nr.5 din 8 ianuarie 1975 „Cu
privire la luarea sub ocrotirea statului
a obiectelor naturale şi complexelor de
pe teritoriul R.S.S. Mioldoveneşti”, au
fost luate sub protecţia statului 6 sectoare cu vegetaţie de luncă cu o suprafaţă totală de 445,7 ha. Ele au fost atribuite la 2 categorii de arii protejate:
1 rezervaţie peisagistică ( Antoneşti,
raionul Leova), cu suprafaţa de 230,5
ha, şi 5 suprafeţe forestiere (Cuhneşti
51 ha, Tomeşti 99 ha, pădurea Balatina 4 ha (raionul Glodeni) valoroase şi
2 suprafeţe de păduri în raionul Hânceşti (Danco 45 ha şi Nemţeni 16 ha).
Pentru păstrarea sectorului cu vegetaţie
acvatică şi palustră din apropierea centrului raional Cantemir, în anul 1982,
a fost instituită braniştea Cantemir cu
o suprafaţă de 132 ha. În scopul protecţiei florei şi faunei din lacul Beleu şi
a luncilor inundabile din împrejurimile
lui, pentru crearea condiţiilor favorabile reproducerii plantelor şi animalelor
rare, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 23 aprilie 1991, a
fost instituită Rezervaţia Prutul de Jos
cu o suprafaţă de 1691 ha. Prin aceeaşi
hotărâre, sectorul adiacent Rezervaţiei
„Prutul de Jos”, cu o laţime de 1,5 km,
a fost declarat zonă – tampon. În baza
cercetărilor efectuate de Gh.Postolache
în anul 1997 a fost propusă o suprafaţă
de 168,3 ha pentru a fi instituită zona cu
protecţie integrală a Rezervaţiei Prutul
de Jos. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 2 iulie
1993 „Cu privire la crearea Rezervaţiei
naturale de stat „Pădurea Domnească”
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a fost instituită Rezervaţia „Pădurea
Domnească”, pe baza pădurilor de
luncă (Ocoalele silvice Balatina şi Călineşti) din lunca Prutului. Rezervaţia
„Pădurea Domnească” a fost organizată cu scopul păstrării celor mai reprezentative suprafeţe de păduri de luncă
(zăvoaie), conservării unor specii şi
comunităţi de plante şi restabilirii biodiversităţii celor mai caracteristice fitocenoze de luncă. În baza cercetărilor
efectuate în anul 2003 a fost propusă
zona cu protecţie integrală din Rezervaţia ştiinţifică „Pădurea Domnească”
(Postolache Gh, ş. a., 2003).
Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 25 februarie 1998,
a fost adoptată ”Legea privind fondul
ariilor naturale protejate de stat”.
Conform acestei hotărâri, actualmente, pentru conservarea biodiversităţii, în lunca Prutului este instituită o
reţea de arii protejate cu o suprafaţă
totală de 8931,4 ha, care include 2
rezervaţii ştiinţifice (Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”, suprafaţa 1691
ha şi Rezervaţia ştiinţifică ”Pădurea
Domnească”, suprafaţa 6032 ha; 5
rezervaţii naturale A) Silvice: Dancu
(131 ha), Nemţeni (20,9ha), SărataRăzeşi (27 ha), Pogăneşti (203 ha),
Zberoaia-Lunca (147,9 ha); 2 rezervaţii naturale C) Mixte: Cantemir (132
ha), Ecosistemul acvatic „Lebăda
albă” (suprafaţa 30 ha); 2 rezervaţii
peisagistice: Valea Mare (suprafaţa
373 ha) şi Lunca inundabilă Antoneşti
(93,6 ha) şi un sector reprezentativ cu
pajişti de luncă în apropierea or. Leova (suprafaţa 50 ha).
A fost inventariată componenţa
floristică şi fitocenotică a Rezervaţiei ştiinţifice Prutul de Jos (Postolache, Chetroi, 1997) şi Rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”(Postolache Gh., Ţarigradschi V.,
Covali V., Postolache D., Bucătari
S, 2003), Ariilor protejate Dancu
(131 ha), Nemţeni (20,9 ha), Sărata-Răzeşi (27 ha), Pogăneşti (203
ha), Zberoaia-Lunca (147,9 ha)
şi Valea Mare (suprafaţa 373 ha),
(Covali, 2005, 2006).
Strategia naţională şi Planul de acţiuni în domeniul conservării diversităţii
biologice (2002) au menţionat necesitatea de a cerceta în continuare vegetaţia, inclusiv cea din lunca Prutului în
planul evidenţierii a noi suprafeţe cu
vegetaţie valoroasă, pentru a fi luate
sub ocrotirea statului.
30
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Concluzii
În rezultatul cercetărilor ştiinţifice a
fost evidenţiată compoziţia floristică
şi fitocenotică a vegetaţiei spontane
din lunca Prutului şi luncile afluenţilor
Prutului de Mijloc (Delia, Nârnova,
Lăpuşna, Tigheci, Sărata, Larga. Este
stabilită compoziţia floristică şi fitocenotică a Rezervaţiilor ştiinţifice „Prutul
de Jos” şi „Pădurea Domnească” şi a
Ariilor protejate Dancu, Nemţeni, Sărata-Răzeşi, Pogăneşti, Zberoaia-Lunca, Valea Mare, Cantemir. Sunt evidenţiate populaţiile cu plante rare. Au fost
evidenţiate suprafeţe valoroase care
pot fi luate sub protecţia statului.
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FLORA ŞI VEGETAŢIA PAJIŞTILOR DIN LUNCA
RÎULUI SĂRATA

Aliona Miron, doctorandă,
Grădina Botanică (Institut), AŞM

Abstract: This article presents the floristic and phytocenotic composition of grassland of the river
Sarata.
Keywords: floristic composition, plant community, vegetation association

INTRODUCERE
Rîul Sărata izvorăşte în apropierea satului Sărata-Mereşeni,
raionul Hînceşti şi se revarsă în
râul Prut, la 1,5 km nord-vest de
satul Nicolaevca, raionul Leova,
la distanţa de 187 km de punctul
de vărsare a rîului Prut în Dunăre.
Lungimea rîului este de 59 km, iar
suprafaţa bazinului de acumulare
– 706 km2. Principalii afluenţi ai rîului
Sărata sunt: pe dreapta – rîul Orac
(22 km), pe stînga – rîul Sărăţica
(15 km). Bazinul rîului Sărata este
amplasat în partea de nord a stepei
Bugeac şi se întinde de la nord-est
la sud-vest. În aval de locul de vărsare a afluentului Sărăţica este predominant dezvoltat pe partea dreaptă. (9). Pe tot parcursul său rîul are
un caracter liniştit de cîmpie. Peste
80% din albia lui este canalizată. În
bazinul rîului Sărata se atestă peste 60 iazuri, dintre care cele mai
mari sunt: Sărata Nouă, Cneazevca, Caracui şi Sărata Galbenă. În
lunca rîului şi pe pantele aferente
sunt amplasate 14 localităţi cu o populaţie de peste 16 mii locuitori (5).
Date despre flora şi vegetaţia rîului Sărata sunt puţine. S-a colectat
ierbar în unele habitate din lunca
rîului Sărata. Gh. Postolache (1995)
face o descriere scurtă despre vegetaţia din valea rîului Sărata (6).
De aceea, cercetările noastre au
avut ca scop evidenţierea compoNR. 5 (29) octombrie 2006
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ziţiei floristice şi fitocenotice a vegetaţiei din lunca rîului Sărata, cu
scopul evidenţierii suprafeţelor cu
vegetaţie valoroasă pentru conservarea biodiversităţii.

Tabelul 1
Diversitatea taxonomică a florei
rîului Sărata
Familia

Apiaceae

Conium
Daucus
Eryngium
Peucedanum
Torilis

1
1
1
1
1

Asteraceae

Achillea
Artemisia
Bidens
Carduus
Centaurea
Cirsium
Erigeron
Inula
Matricaria
Scorzonera
Sonchus
Taraxacum
Tanacetum
Tragopogon
Xanthium

1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fabaceae

Amorfa
Astragalus
Coronilla
Lathyrus
Lotus
Medicago
Melilotus
Trifolium

1
1
1
1
1
1
1
3

Lamiaceae

Cercetările privind flora şi vegetaţia s-au efectuat pe parcursul perioadelor de vegetaţie în anii 20042006. Au fost cercetate pajiştile din
lunca rîului Sărata de la izvor pînă la
vărsarea în rîul Prut. Cercetările au
fost efectuate conform metodelor J.
Braun – Blanquet, 1964, A. Borza,
N. Boşcaiu (1965), D. Ivan (1979)
şi al. (1, 2, 4). Prin parcurgerea în
prealabil au fost stabilite locurile
pentru cercetări, care a fost urmată
de cercetări geobotanice detaliate
pe itinerar (7). Au fost colectate circa 250 coli de ierbar, în special al
speciilor puţin cunoscute.
Pentru efectuarea descrierilor
geobotanice s-au ales suprafeţe de
probă cît mai omogene din punctul
de vedere al „fizionomiei” vegetaţiei, reliefului, solului etc. (4). Releveele au fost făcute pe suprafeţe cu
mărimea de 100 m2 (10 x 10). Au
fost efectuate 60 relevee.
Cercetările de laborator au inclus
analiza taxonomică, formelor vitale,
categoriile ecologice, geografice,
economice şi bioformelor.

Ballota
Marrubium
Mentha
Phlomis
Salvia
Teucrium
Thymus

1
1
1
1
1
1
1

Agrostis
Alopecurus
Arrhenatherum
Beckmannia
Bromus
Calamagrostis
Elytrigia
Glyceria
Lolium
Poa
Phragmites
Puccinellia
Hordeum

1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Analiza florei. În baza cercetărilor
efectuate în lunca rîului Sărata au
fost înregistrate 125 specii de plante
vasculare. S-a stabilit apartenenţa
speciilor de plante înregistrate la 34
familii si 94 genuri (3, 8). Cele mai
reprezentative familii sunt: Asteraceae (15 specii), Poaceae (13 specii), Fabaceae (8 specii), Lamiaceae
(7 specii) şi Apiaceae (5 specii).
Cele mai reprezentative genuri sunt
Artemisia , Trifolium şi Puccinellia cu
cîte trei specii fiecare (tabelul 1).
Din punctul de vedere al compoziţiei formelor vitale predomină plantele ierboase perene (68,3%), urmate
de plantele anuale (20%) (figura 1).
După regimul de umiditate la care
sunt adaptate plantele s-a constatat un spectru larg de forme ecolo32
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Numărul
de specii

Poaceae

MATERIALE ŞI METODE

Genul

gice. Predominante sunt speciile ce
se încadrează în grupa de la xeromezofite – mezofite (14%), în grupa
mezohigrofite (13%). Grupa mezohigro – higrofite constituie 11%, iar
xeromezofitele – 10%. Celelalte
grupe au o pondere mai mică.
În flora rîului Sărata au fost evidenţiate 25 specii de plante ruderale, ceea ce constituie 20% din
numărul total de specii de plante
vasculare. Aceste plante sunt indicatoare ale solurilor cu un conţinut ridicat de cationi de amoniu
(NH4+). Au mai fost evidenţiate 11
specii de plante (8,8%) care cresc
pe soluri cu troficitate mijlocie şi ridicată (T=50 - 140) , iar 17 specii
sunt plante halofite indicatoare ale
solurilor saline cu un conţinut înalt
de cationi de Na+ şi Mg2+.
În rezultatul analizei formelor
biologice (bioformelor) s-a evidenţiat predominarea hemicriptofitelor
(51,8%) şi terofitelor (19%) (figura 2).
Conform repartiţiei geografice predomină elementul eurasiatic (42,7%). Plantele cu areal
cosmopolit
constituie
11,8%,
eurasiatic
continental
-10,9%
şi circumpolar - 10% (figura 3).
În flora din lunca rîului Sărata au
fost evidenţiate specii de plante
care aparţin la anumite categorii de
utilizare: medicinale – 31% (Althaea officinalis, Lotus corniculatus,
Symphytum officinale, Elytrigia repens, Ranunculus acris, Galium verum), melifere – 18% (Symphytum
officinale, Berteroa incana, Ballota
nigra, Marrubium vulgare, Salvia
nemorosa, Althaea officinalis, Potentilla reptans), furajere – 31%
(Puccinellia distans, P.gigantea,
Calamagrostis epigeios, Elytrigia
repens,
Astragalus onobrychis,
Lotus corniculatus), toxice – 9%
(Conium maculatum, Tanacetum
vulgare, Ranunculus acris).
În lunca rîului Sărata au fost evidenţiate trei specii de plante rare:
pătlagina-apei (Alisma gramineum),
săghioara ( Iris halophila), papura
Laxman ( Typha laxmannii), ultima
este inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
Mai jos dăm lista speciilor de
plante din pajiştile din lunca rîului
Sărata:

Acer negundo; Achillea neilreichii; Agrostis stolonifera; Alisma
gramineum; Alisma lanceolatum;
Allium oleraceum; Alopecurus pratensis; Althaea officinalis; Amorpha
fruticosa; Arrhenatherum elatius;
Artemisia absinthium; Artemisia
annua; Artemisia austriaca; Asperula humifusa; Astragalus onobrychis; Atriplex nitens; Ballota nigra;
Beckmannia eruciformis; Berteroa
incana; Bidens tripartita; Bolboshoenus maritimus; Borago officinalis; Bromus arvensis; Butomus umbellatus; Calamagrostis epigeios;
Calystegia sepium; Carduus thoermeri; Carex melanostachya; Carex
riparia; Carex vulpina; Centaurea
adamii; Centaurea diffusa; Cirsium
arvense; Conium maculatum; Consolida regalis; Convolvulus arvensis; Coronilla varia; Daucus carota;
Echium vulgare; Eleocharis palustris; Elytrigia repens; Elytrigia intermedia; Erigeron acris; Eryngium
campestre; Erysimum repandum;
Euphorbia agraria; Euphorbia villosa; Galium mollugo; Galium verum; Geranium collinum; Glyceria
maxima; Glyceria plicata; Hordeum
leporinum; Hypericum perforatum;
Inula germanica; Iris halophila;
Juncus compressus; Juncus gerardii; Lathyrus pratensis; Lemna
minor; Lemna trisulca; Lepidium
draba; Lepidium latifolium; Lepidium ruderale; Linum austriacum;
Lolium perene; Lotus corniculatus;
Lysimachia nummularia; Lythrum
salicaria; Lythrum virgatum; Malva
neglecta; Marrubium vulgare; Matricaria perforata; Medicago lupulina; Melampyrum argyrocomum;
Melilotus officinalis; Mentha arvensis; Peucedanum carvifolium; Phlomis pungens; Phragmites australis;
Plantago maxima; Plantago media; Poa palustris; Poa pratensis;
Polygonum aviculare; Polygonum
persicaris; Potentilla reptans; Potentilla supina; Puccinellia distans;
Puccinellia gigantea; Puccinellia
limosa; Ranunculus acris; Ranunculus sceleratus; Rorippa palustris;
Rorippa sylvestris; Rumex confertus; Rumex sanguineus; Rumex
stenophyllus; Salicornia europaea;
Salvia nemorosa; Scirpus tabernaemontani; Scorzonera parviflora;

Figura 1. Spectrul formelor biologice

Figura 2. Spectrul bioformelor (%)

Figura 3. Spectrul geoelementelor (%)
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Foto 1. Vegetaţie acvatică şi palustră în iazul din satul Sărata-Mereşeni
Sonchus arvensis; Suaeda prostrata; Symphytum officinale; Tamarix
ramosissima; Tanacetum vulgare;
Taraxacum officinale; Teucrium
polium; Thymus marschallianus;
Torilis arvensis; Tragopogon orientalis; Trifolium fragiferum; Trifolium
pratense; Trifolium repens; Typha
angustifolia; Typha latifolia; Typha
laxmannii; Urtica dioica; Valeriana officinalis; Verbascum blattaria;
Verbascum phoeniceum; Veronica
scutellata; Xanthium strumarium.
Analiza vegetaţiei. În lunca rîului Sărata a fost evidenţiată vegetaţie acvatică, palustră, praticolă şi
comunităţi de arbuşti (cătină roşie).
Vegetaţia acvatică şi palustră a
fost înregistrată în bazinele acvatice care au fost construite în lunca
rîului Sărata. Mici suprafeţe cu vegetaţie palustră au fost înregistrate de-a lungul albiei rîului Sărata.
Comunităţile de plante din bazinele
acvatice au fost atribuite la următoarele asociaţii:
1. As. Lemnetum minoris
Oberd. ex T. Muller et Gors, 1960.
Include comunităţi de plante care
sunt răspîndite în apropierea malurilor apelor la adîncimea de 20
– 100 cm. Se dezvoltă bine pe sectoare bogate în substanţe nutritive
în apropierea desişurilor de stuf şi
papură. Învelişul vegetal poate acoperi toată suprafaţa apei (foto 1).
Au fost înregistrate comunităţi de
plante de lintiţă în lacurile din apropiere de Sărata-Mereşeni, Sărata
34
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Galbenă, Sărata Nouă. În afară de
lintiţă (Lemna minor) în comunităţile de plante sunt frecvente: cosorul
(Ceratophyllum demersum), lintiţa
trisulcată (Lemna trisulca). În stratul de deasupra apei sunt frecvente
Typha angustifolia, Phragmites australis, Scirpus tabernaemontani.
2. As. Typhetum angustifoliae
Pignatti, 1953.
Se întîlneşte în preajma malurilor
lacurilor, iazurilor, bazinelor de acumulare din apropierea satelor Vîlcele, Filipeni, Sărata-Mereşeni, Sărata
Galbenă. Se formează pe locurile
cu adîncime mică (5-50 cm). Comunităţi de plante cu o abundenţă
mare a papurii (Typha angustifolia). Sunt frecvente Typha latifolia,
Alisma plantago-aquatica, Geranium collinum. La suprafaţa apei se
poate întîlni Lemna minor, Lemna
trisulca.
Vegetaţia praticolă a fost înregistrată în pajiştile din lunca rîului
Sărata în localităţile: Sărata-Mereşeni, Sărata Galbenă, Vozneseni,
Sărata Nouă, Vîlcele. Comunităţile
de plante au fost atribuite la următoarele asociaţii:
3. As. Glycerietum maximae
Hueck, 1931.
Această asociaţie se întîlneşte
în lunca mlăştinoasă de lîngă iazul
de la Sărata Nouă. Fitocenozele
sunt edificate de Glyceria maxima. În componenţa floristică se
înregistrează Agrostis stolonifera,
Eleocharis palustris, Beckmannia

eruciformis, Alisma gramineum.
Acoperirea cu ierburi constituie în
medie 90%.
4. As. Caricetum vulpinae Soo,
1927.
Au fost înregistrate comunităţi de
plante de rogoz (Carex vulpina) pe
soluri umede de luncă înmlăştinită
în localităţile: Sărata Nouă, Sărata
Galbenă, Vîlcele. În învelişul ierbos
predomină Carex vulpina. Sunt
frecvente speciile: Agrostis stolonifera, Carex riparia.
5. As. Eleocharietum palustrisUbrizsy, 1948.
Se întîlneşte pe locuri joase şi
umede, în preajma iazurilor de lîngă satele: Sărata Nouă, Sărata Galbenă, Filipeni, Vîlcele. Împreună cu
Eleocharis palustris în comunităţile de plante se întîlnesc speciile:
Bolboschoenus maritimus, Alisma
plantago-aquatica, Butomus umbellatus.
6. As. Bolboschoenetum maritimi Eggler, 1933.
A fost înregistrată în preajma malurilor bazinelor cu apă în satul Filipeni, Sărata Galbenă, Vîlcele. În
comunităţile de plante predomină
Bolboschoenus maritimus. Speciile
caracteristice sunt: Scirpus tabernaemontani, Juncus gerardii.
7. As. Agrostidetum stoloniferae Burduja et al. 1956.
Sectoare mici de Agrostis stolonifera s-au întîlnit în localităţile Sărata-Mereşeni, Sărata Nouă, Sărata
Galbenă. Se formează în condiţiile
din partea centrală a luncii inundabile, unde umiditatea este suficientă, nu are deficit vara şi stagnarea
apei nu este de scurtă durată. În
comunităţile de plante sunt frecvente speciile: Juncus gerardii, Trifolium fragiferum, T. repens, Potentilla
reptans.
8. As. Potentilletum reptantis
(Elias 1974) I. Pop, 1979.
Fitocenoze cu Potentilla reptans
au fost înregistrate în satul Vîlcele
într-o pajişte de luncă degradată.
Specia dominantă Potentilla reptans este însoţită de Taraxacum officinale, Plantago major şi a.
Vegetaţia arbustivă a fost atribuită
la asociaţia Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae. Se întîlneşte
în localităţile Vîlcele şi Sărata Nouă.

9. As. Calamagrostio – Tamaricetum ramosissimae Simon et
Dihoru, 1963.
Fitocenozele cu Tamarix ramosissima şi Calamagrostis epigeios
formează tufişuri în lunca rîului Sărata lăngă satele Vîlcele şi Sărata
Nouă (foto 2). Edificatorul este Tamarix ramosissima, arbust cu înălţimea de 2-4 m. În învelişul ierbos
se întîlnesc frecvent speciile: Calamagrostis epigeios, Puccinellia
distans, Juncus gerardii, Agrostis
stolonifera, Bromus arvense, Urtica
dioica. Solitar se întîlnesc: Daucus
carota, Sonchus arvensis, Achillea
neilreichii.
În lunca rîului Sărata au fost înregistrate patru sectoare cu vegetaţie valoroasă.
Un sector se află în partea sudică
a satului Sărata-Mereşeni (foto 1).
În acest sector au fost evidenţiate
comunităţi praticole (Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis,
Agrostis stolonifera, Lotus corniculatus) şi comunităţi cu vegetaţie acvatică şi palustră (Lemna minor, Typha
angustifolia, Phragmites australis,
Scirpus tabernaemontani ş.a.).
Al doilea sector se află în apropierea satului Troiţa. În acest sector a
fost găsită Typha laxmannii, plantă
inclusă în Cartea Roşie a Republicii
Moldova.
Al treilea sector se află în apropierea iazului de lîngă Sărata Nouă.
Aici creşte o bogată vegetaţie de
luncă propriu-zisă, de luncă mlăştinoasă şi halofită (Agrostis stolonifera, Glyceria maxima, Beckmannia
eruciformis, Alopecurus pratensis,
Carex vulpina, Eleocharis palustris,
Scorzonera parviflora, Juncus gerardii). În apropierea albiei rîului
creşte cătina-roşie (Tamarix ramosissima). În acest sector a fost întîlnită o specie rară, pătlagina-apei
(Alisma gramineum).
Ultimul sector cu vegetaţie valoroasă a fost înregistrat în apropierea satului Vîlcele. Aici, pe o suprafată mult mai mare, comparativ
cu cea de la Sărata Nouă, creşte
Tamarix ramosissima împreună cu
Calamagrostis epigeios, Puccinellia distans, Juncus gerardii, Poa
pratense, Agrostis stolonifera. La o
depărtare de aproximativ 400 m de

acest sector a fost întîlnită specia
rară săghioara ( Iris halophila).
Concluzii
1. În teritoriul cercetat au fost
identificate 125 specii de plante
vasculare, care aparţin la 94 genuri şi 34 familii. Cele mai reprezentative familii sunt: Asteraceae,
Poaceae, Fabaceae, Lamiaceae şi
Apiaceae.
2. Din punctul de vedere al compoziţiei formelor vitale predomină
plantele ierboase perene (68,3%),
urmate de plantele anuale (20%).
3. Dintre categoriile ecologice predomină plantele încadrate în grupa
xeromezofite – mezofite (14%), în
grupa mezohigrofite (13%). Grupa
mezohigro – higrofite constituie
11%, iar xeromezofitele – 10%.
4. În rezultatul analizei formelor
biologice (bioformelor) s-a evidenţiat predominarea hemicriptofitelor
(51,8%) şi terofitelor (19%).
5. Conform repartiţiei geografice
predomină elementele eurasiatic
(42,7%), cosmopolit (11,8%), eurasiatic continental (10,9%) şi circumpolar (10%).
6. Pe sectoarele cercetate populează trei specii de plante rare:
Alisma gramineum Lej., Iris halophila Pall., Typha laxmannii Lepech.
7. În lunca rîului au fost evidenţiate patru sectoare cu vegetaţie
valoroasă pentru conservarea biodiversităţii.
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Foto 2. Tamarix ramosissima în lunca rîului Sărata, în apropierea satului
Sărata Nouă
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Abstract: This study presents the assessment of genetic diversity in 15th oaks populations
from the Republic of Moldova, by studying the cpDNA polymorphism.
There have been identified six haplotypes (H4, H15, H16, H17, H30, H31), that belong to
two cpDNA lineages: lineage A (H4, H30, H31) and lineage E (H15, H16, H17).
The overall mean coefficient of differentiation (GST) is 0,803 and the majority of cpDNA
diversity is distributed among populations.
The results of this study could be applied to identify and to conserve valuable forest genetic
resources of oaks.
Cuvinte - cheie: PCR-RFLP, diversitate genetică, haplotip, marcheri genetici moleculari,
Quercus spp, resurse genetice forestiere, conservarea in situ.

Introducere
Condiţiile staţionale ale pădurilor de
stejari din Republica Moldova sunt favorabile dezvoltării unor arborete înalt
productive şi stabile. Dar la momentul
actual se constată un declin al ecosistemelor forestiere datorită schimbărilor
climatice, fragmentării ecosistemelor
forestiere, substituirii speciilor autohtone, cât şi transferului necontrolat al
materialelor semincere.
Astfel, pădurile de stejari din Republica Moldova au o productivitate medie,
iar vârsta de exploatabilitate în unele
arborete este coborâtă la 70-80 de ani.
Una dintre cauzele acestei situaţii este
şi provenienţa pădurilor de stejari din
lăstari de generaţiile a III-IV.
Ca urmare, în Republica Moldova
se constată o reducere a potenţialului
genetic al pădurilor de stejari, manifestată prin declinul vitalităţii arboretelor şi prin reducerea drastică a regenerării naturale şi a fructificaţiei [1].
Soluţionarea problemelor de refacere
a dumbrăvilor din Republica Moldova
poate fi realizată prin evaluarea diversităţii genetice a resurselor genetice
forestiere, care poate constitui o fundamentare ştiinţifică pentru conservarea in
situ dinamică şi utilizarea lor durabilă.
Prin conservarea in situ dinamică a
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resurselor genetice forestiere se încearcă protejarea variabilităţii genetice,
ecotipice sau clinale. Scopul principal
este astfel menţinerea nu doar a diversităţii genetice a unei populaţii, dar şi
a interacţiunilor de evoluţie, care permit adaptarea continuă a populaţiilor la
condiţiile schimbătoare de mediu [2].
La nivel european au fost efectuate
anterior cercetări asupra evaluării diversităţii genetice a unor specii de arbori
în cadrul unor proiecte europene de
cercetare complexă (FAIROAK, CYTOFOR, FOSSILVA). Rezultatele acestor
proiecte au contribuit la cunoaşterea
diversităţii genetice a speciilor de arbori, la întocmirea hărţilor genetice, la
cunoaşterea evoluţiei vegetaţiei şi a
răspunsului genetic al populaţiilor forestiere la impactul schimbărilor climatice şi activităţile antropice.
Primele cercetări privind evaluarea
diversităţii genetice a populaţiilor de
arbori utilizând marcheri genetici moleculari, la nivel regional, au fost realizate
în România [3].
Obiectivul studiului actual a constituit
evaluarea variabilităţii şi a distribuţiei diversităţii genetice a populaţiilor de stejari din Republica Moldova, prin studierea polimorfismului ADN-cloroplastic.
Rezultatele acestui studiu vor aduce
contribuţii la cunoaşterea istoriei post-

glaciare şi la fundamentarea genetică a
evoluţiei populaţiilor de stejari în Republica Moldova. În cadrul acestui studiu
s-a urmărit interpretarea comparativă a
rezultatelor obţinute la nivel naţional cu
rezultatele cercetărilor obţinute la nivel
regional şi european.
Rezultatele cercetărilor pot fi folosite
la identificarea şi conservarea resurselor
genetice forestiere de stejari unde sunt
prezente haplotipuri rare. De asemenea, rezultatele pot fi folosite la realizarea în viitor a zonării populaţiilor de stejari, cu ajutorul marcherilor genetici moleculari, astfel încât conservarea şi utilizarea resurselor genetice forestiere să
fie realizată pe baze ştiinţifice moderne.
În practica silvică rezultatele unor
asemenea cercetări pot aduce beneficii
importante la utilizarea resurselor genetice forestiere valoroase şi la gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere.
Materiale şi metode
Colectarea materialului biologic pentru studii de diversitate genetică
Materialul vegetal constă din probe
biologice recoltate (lujeri cu muguri de
stejari) în diverse populaţii naturale din
Republica Moldova.
În cadrul celor 15 populaţii studiate au
fost recoltate probe biologice la speciile

de stejari ce aparţin subgenului Lepidobalanus (Endl.) Oerst şi anume gorun
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.), stejar
pedunculat (Quercus robur L.) şi stejar
pufos (Quercus pubescens Willd.).
Metodologia de recoltare a probelor
biologice constă în lujeri (4–8cm) cu
muguri recoltaţi de pe acelaşi exemplar. Numărul minim de muguri, necesar analizelor de laborator, este de 610, în funcţie de mărimea lor.
Prelevarea probelor (lujerilor cu muguri) s-a făcut de pe 8(5) exemplare,
din aceeaşi populaţie, situaţi la o distanţă minimă de 50 m (de preferinţă
100 – 150 m) unul faţă de ceilalţi, în vederea reducerii la maximum a probabilităţii ca două sau mai multe exemplare
să provină din regenerarea din sămânţă a aceluiaşi exemplar mamă.
Probele biologice au fost uscate rapid în silicagel şi păstrate la temperatura ambiantă în plicuri de polietilenă.
Extracţia ADN din material biologic
Metoda de extracţie a ADN a avut la
bază metoda clasică Doyle JJ şi Doyle
JL [4], modificată după Petit [5].
Izolarea ADN s-a făcut cu ajutorul
ATMAB (Alkyltrimethylammonium bromide), detergent cationic care solubilizează membranele celulare şi formează complexe insolubile reversibile
cu ADN. Proteinele sunt îndepărtate
cu „cloroform ud” (cloroform/octanol;
(24:1)). Complexul ATMAB-ADN este
precipitat cu izopropanol. Sedimentul de ADN rezultat este spălat cu
etanol 76% şi apoi a fost redizolvat
în apă distilată sterilă (100μl/probă).
Tehnica de analiză PCR-RFLP
În cadrul acestui studiu s-a folosit tehnica (PCR-RFLP) (Polymerase Chain
Reaction-Restriction-Fragment Length
Polymorphism).

Etapele de lucru ale tehnicii (PCRRFLP) sunt următoarele:
1. Amplificarea fragmentelor ADN polimorfice.
2. Digerarea ADN cu enzime de restricţie.
3. Separarea electroforetică a fragmentelor rezultate în funcţie de mărimea lor.
4. Identificarea fragmentelor de ADN
polimorfice.
Amplificarea fragmentelor de ADN
susceptibile a fi polimorfice s-a bazat
pe procedeul PCR (Polymerase Chain
Reaction) sau reacţia de polimerizare în
lanţ. Acest procedeu presupune amplificarea "in vitro" a anumitor secvenţe de
ADN cu ajutorul unei perechi de primeri
specifici şi cu ajutorul unei ADN-polimeraze termostabile. Amplificarea ADN s-a
realizat automat într-un aparat numit
thermocycler (amplificator ADN) Eppendorf (Mastercycler gradient), iar testarea calităţii ADN s-a realizat prin metoda electroforezei în gel de agaroză 1%.
Pentru identificarea haplotipurilor
cloroplastice la stejari a fost folosit un
set din trei perechi de primeri (trnD/trnT
(DT), trnC/trnD (CD) şi psaA/trnS (AS)
(Tabel 1). Primerii folosiţi sunt omologi
la diferite regiuni informative puternic
conservate din ADN - cloroplastic şi
care permit amplificarea unor regiuni
variabile non-informative [6,7].
Marcherii ADN cloroplastici sunt recomandaţi în cadrul studiilor de analiză
a fluxului de gene, dar în mod special
sunt folosiţi la analiza variaţiei intraspecifice şi studii filogeografice.
Primeri cloroplastici universali evidenţiază două tipuri de polimorfism:
prezenţa sau absenţa locusurilor de restricţie şi variaţia lungimii fragmentelor
de restricţie.
Condiţii de amplificare PCR

Amestecul de reacţie per probă (25
µl) este compus din: dNTPs- deoxinucleotidetrifosfat (dATP, dGTP, dTTP
şi dCTP) cu concentraţia de 0,1 mM,
2,5mM MgCl2, 0.2µM pentru fiecare
primer, 1,44% PVP, ADN (5µl de 5:100
diluţie ADN) şi 0,75 unităţi per reacţie
de Taq polymerase (Promega), soluţie
tampon 1X şi apă distilată sterilă.
Denaturarea iniţială se realizează la
94oC, timp de 4 minute, după care urmează 30 de cicluri de amplificare PCR
(tabelele 2 şi 3), iar elongaţia finală este
de 10 minute la 72oC.
Digestia ADN
Digestia produşilor de amplificare se
realizează cu ajutorul enzimelor de restricţie. Produşii de amplificare obţinuţi
cu ajutorul primerilor trnD/trnT (DT) şi
trnC/trnD (CD) sunt digeraţi cu enzima
de restricţie TaqI, iar cei obţinuţi cu primerul psaA/trnS (AS) sunt digeraţi cu
enzima de restricţie HinfI.
Amestecul de digestie per probă (30
µl) este compus din: 1unitate enzimă
de restricţie, 5µl produs de digestie, soluţie tampon 1X şi apă distilată sterilă.
Condiţiile de digestie sunt prezentate în
tabelul 4.
Separarea fragmentelor de ADN
rezultate în funcţie de mărimea lor
(RFLP)
Variaţia mărimii fragmentelor obţinute ca urmare a digestiei cu enzime
de restricţie este specifică analizelor
RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism).
Fragmentele de ADN, obţinute prin
digestie, au fost separate pe gelul de
polyacrilamidă (8%), într-un câmp electric, la o tensiune de 300 V în tampon
1xTBE. Această modalitate de separare
s-a realizat utilizând metoda electroforezei (electroforeză verticală normală),
Tabelul 1

Descrierea perechilor de primeri universali ADNcp
Primer 1

Primer 2

Cod primer

Temperatura
de fixare

trnD [tRNA-Asp (GUC)]

trnT [tRNA-Thr (GGU)]

DT

54,5˚ C

trnC [tRNA-Cys (GCA)]

trnD [tRNA-Asp (GUC)]

CD

58˚ C

psaA[PSI(P700 apoproteinA1)]

trnS[tRNA-Ser(GGA)

AS

57,5˚ C

Tabelul 2

Ciclul de amplificare PCR
Etapa
Denaturare
Fixare
Elongaţie

Temperatura

Timpul

93oC

45 sec.

Temperatura de fixare

55 sec.

72oC

Timp de elongaţie (~ 1 min./kb)
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Tabelul 3

Timp elongaţie primeri
Perechi primeri ADNcp

DT

CD

AS

Temperatura de fixare

54,5˚C

58˚C

57,5˚C

2

4

4

Timp de elongaţie (minute)

Tabelul 4

Condiţiile de digestie ADN
Temperatura oC

Timp de digestie (h)

Taq I

65 C

3h

Hinf I

37 oC

5h

Enzime de restricţie

o

Proporţia indivizilor studiaţi per haplotip identificat
Haplotipul

Numărul de indivizi

Proporţia %

H4

14

16,87

H15

24

28,92

H16

21

25,3

H17

20

24,1

H30

3

3,61

H31

1

1,2

TOTAL

83

100

gelul de polyacrilamidă fiind menţinut la
temperatură relativ constantă de 21oC.
A fost folosită o electroforeză verticală
normală, APELEX-H.D. “VERTIGEL”
(20x20 cm). Durata de menţinere a gelului de polyacrilamidă în electroforeză
este de 3 ore 15 minute.
Detectarea polimorfismului ADN cloroplastic
Detectarea polimorfismului s-a efectuat manual, prin electroforeză în gel
poliacrilamidic, utilizând coloraţie cu argint [8]. Evaluarea polimorfismului s-a
efectuat în spectru vizibil.
Reacţiile de amplificare, digerarea
ADN cu enzime de restricţie, separarea
electroforetică a fragmentelor rezultate,
detectarea polimorfismului şi codificarea polimorfismului s-au bazat pe procedeele descrise [9,10,11,12].
Analiza diversităţii genetice ADN-cloroplastic
Au fost estimate diversitatea genetică
intra-populaţională (hs), diversitatea genetică totală (ht), precum şi coeficientul
de diferenţiere genetică între populaţii
(GST) conform metodei [13] şi a programelor statistice Haplodiv, Haplonst
şi Hapermut, care sunt accesibile la
următoarea adresă web: http://www.
pierroton.inra.fr/genetics/labo/Software. Calculele statistice au fost efectuate
38
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pentru toate populaţiile care conţin cel
puţin trei arbori.
Rezultate
Evaluarea polimorfismului ADN-cloroplastic
În cadrul celor 15 populaţii de stejari
au fost identificate, prin analize moleculare, şase haplotipuri (H4, H15, H16,
H17, H30, H31), dintre care trei aparţin
familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31),
iar toate celelalte haplotipuri sunt specifice familiei haplotipurilor E (H15, H16,
H17).
Cele mai abundente haplotipuri
sunt H15 (28,92%), H16(25,3%) şi
H17(24,1%). Haplotipurile care aparţin
familiei E sunt foarte bine reprezentate în zona extracarpatică şi au origine
Balcanică. Haplotipul H4 (16,87%)
are frecvenţă mai redusă, iar cele mai
rare haplotipuri sunt H30 (3,61%) şi
H31(1,2%) (tabelul 5). Haplotipurile familiei A sunt specifice Europei de Vest
şi Centrale. Arealul celor două familii se
suprapune în zonele de contact, fiind
totuşi destul de bine delimitat spaţial.
Rezultatele analizei haplotipurilor
identificate în Republica Moldova au
fost comparate cu datele obţinute la
nivel european cu scopul de a evalua
originea filogenetică şi caracterul autohton al populaţiilor studiate.

Analiza diversităţii genetice ADN-cloroplastic
Conform analizei efectuate cu ajutorul programelor statistice Haplodiv, Haplonst şi Hapermut, diversitatea genetică totală (ht) este de 0,809; diversitatea
genetică intra-populaţională (hs) este
0,159, iar coeficientul de diferenţiere
genetică între populaţii (GST) este 0,803.
Coeficientul de diferenţiere genetică între populaţii indică că variabilitatea este
preponderent interpopulaţională.
Distribuţia geografică a haplotipurilor
ADN-cloroplastic în Republica Moldova
La nivel european au fost efectuate diverse proiecte de cercetare (FAIROAK,
CITOFOR) care au urmărit studierea
polimorfismului ADN-cloroplastic la
stejari. Rezultatele acestor proiecte au
constituit cunoaşterea diversităţii genetice, identificarea căilor de recolonizare
postglaciară şi stabilirea refugiilor glaciare. Astfel, pentru speciile de stejari
au fost identificate trei refugii glaciare:
Peninsula Iberică, Peninsula Italică şi
Peninsula Balcanică. În total au fost
identificate 32 de haplotipuri care au
fost grupate, în funcţie de distanţele genetice, în şase linii (familii) principale de
ADN-cloroplastic şi care au o distribuţie
geografică distinctă [14,11,12] (figura 1).
Deşi studiile efectuate au acoperit regiuni care au fost studiate în premieră
(Balcanii de Nord, ţările Scandinave),
există necesitatea de a continua eforturile de studii în sud-estul şi estul Europei,
pentru a obţine o imagine de ansamblu
a diversităţii stejarilor la nivel European.
Studiul actual reprezintă o premieră
de studiere a variabilităţii ADN-cloroplastic la populaţiile de stejari din Republica Moldova.
Rezultatul acestui studiu constituie
elaborarea hărţii haplotipurilor (figura 2), care a fost efectuată cu ajutorul programului GIS, ARC View 3.2.
În cadrul celor 15 populaţii de stejari
studiate (tabelul 7) au fost identificate,
prin analize moleculare, şase haplotipuri (H4, H15, H16, H17, H30, H31),
dintre care trei aparţin familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31), iar toate celelalte fiind specifice familiei haplotipurilor
E (H15, H16, H17).
Ambele familii de haplotipuri A şi E
sunt alcătuite din haplotipuri cu origine
din Peninsula Balcanică sau din Peninsula Italică şi sunt specifice Europei
Centrale şi de Est. Haplotipurile familiei
E predomină în zona Carpaţilor de Est
(zona extracarpatică), iar haplotipurile
familiei A predomină în zona Carpaţilor
de Vest (zona intracarpatică) (Bordács,
et al, 2002).

Figura 1. Distribuţia haplotipurilor de ADN cloroplastic la populaţiile de stejari din Europa (Petit et al. 2002a)
Familia de haplotipuri A este specifică
Europei de Vest şi Centrale, începând
din sudul Italiei, sud - estul Franţei şi
până în zona Mării Baltice. Limita sudestică a arealului familiei A este dată de
Munţii Carpaţi.
Familia de haplotipuri E are un areal
foarte extins, începând din peninsula
Italică şi până la Munţii Ural, fiind foarte
bine reprezentată în zona extracarpatică.
Arealul celor două familii de haplotipuri (A şi E) se suprapune în zonele de
contact, fiind totuşi destul de bine delimitat spaţial.
În continuare, populaţiile în care a
fost identificat un singur haplotip sunt
denumite monotipice, iar populaţiile în
care au fost identificate mai multe haplotipuri sunt denumite politipice.
Haplotipul 4, aparţinând familiei A,
a fost identificat în populaţiile Rădenii
Vechi şi Hârjauca. Populaţia Rădenii
Vechi este monotipică pentru haplotipul
H4, dar populaţia Hârjauca este politipică, unde din cele 8 exemplare, 7 exemplare aparţin haplotipului H4 (respectiv

87,5%) (tabelul 7).
Studiile realizate recent [14,11,12]
au evidenţiat pentru haplotipul H4 o distribuţie disjunctă, în două zone mari.
O zonă este cea din sudul Slovaciei şi
nordul Ungariei, iar cealaltă zonă este
cea din sudul Munţilor Carpaţi. Analizele
privind evoluţia postglaciară a stejarilor
evidenţiază că cel mai probabil refugiu
glaciar pentru haplotipul H4 a fost zona
de sud-est a Balcanilor (Bulgaria). Recolonizarea s-a realizat cel mai probabil
de la est spre vest, de-a lungul părţii de
nord a Munţilor Carpaţi până în zona
de est a Poloniei, de unde migrarea a
continuat spre nord, până în zona Ţărilor Baltice, şi spre vest, până în zona
Germaniei de Est. Acest haplotip a fost
identificat în zonele de sud şi est ale
României în cinci populaţii (figura 2).
Haplotipurile 30 şi 31, aparţinând familiei A, sunt foarte rare şi au fost identificate într-o singură populaţie, Briceni,
situată în zona de nord a Republicii
Moldova. În această populaţie au fost
identificate 3 exemplare aparţinând ha-

plotipului 30 şi un exemplar din haplotipul 31. Aceste haplotipuri sunt foarte
rare şi au fost determinate pentru prima dată în România. Haplotipul 30 a
fost identificat în două populaţii, una în
zona Olteniei şi cealaltă în Moldova, iar
haplotipul 31 în 5 populaţii, dintre care
două în nordul Transilvaniei, două în
Oltenia şi o populaţie în Banat. Deoarece numărul de populaţii în care au
fost identificate cele două haplotipuri, la
nivel regional, este foarte redus, nu pot
fi făcute aprecieri privind migrarea postglaciară, însă cel mai probabil refugiu
glaciar a fost Peninsula Balcanică. Sunt
necesare de analizat mai multe populaţii de stejari din zona Peninsulei Balcanice, pentru a confirma ipoteza căilor
de recolonizare post-glaciară a acestor
două haplotipuri.
Prin unicitatea acestei populaţii, Briceni, din punctul de vedere al diversităţii genetice, se impune a fi atât conservată, cât şi studiată din punct de
vedere ecologic şi al structurii genetice.
Haplotipurile aparţinând familiei E
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Tabelul 7

Frecvenţa haplotipurilor în populaţiile studiate
Nr.crt.

Populaţia

Longitudinea

n1

H4

H15

H16

H17

H30

H31

1

Briceni

27 05' 23''

48 23' 22''

4

-

-

-

-

0,75

0,25

2

Edineţ

27° 18' 18''

48° 10' 05''

6

-

-

-

1

-

-

3

Cuhneşti

27 22' 28''

47 39' 21''

5

-

0,4

-

0,6

-

-

4

Rădenii Vechi

28 00' 00''

47 17' 49''

7

1

-

-

-

-

-

5

Hârjauca

28° 13' 21 ''

47° 19' 27''

8

0,875

-

-

0,125

-

-

6

Ţigăneşti

28° 33' 08 ''

47° 17' 56''

3

-

-

-

1

-

-

7

Lozova

28 23' 09''

47 07' 58''

6

-

1

-

-

-

-

8

Căpriana

28 30' 16''

47 07' 03''

6

-

-

1

-

-

-

9

Condriţa

28 34' 07''

47 03' 24''

6

-

1

-

-

-

-

10

Horodca

28° 29' 22 ''

47 02' 44''

6

-

-

1

-

-

-

11

Suruceni

28 40' 07''

46 58' 57''

4

-

0,25

0,75

-

-

-

12

Hânceşti

28° 35' 37 ''

46° 49' 33''

6

-

-

1

-

-

-

13

Buţeni

28 40' 30''

46 49' 27''

5

-

1

-

-

-

-

14

Zloţi

28 53' 51''

46 41' 38''

5

-

-

-

1

-

-

15

Hârbovăţ

29° 21' 30''

46° 50' 33''

6

-

0,67

-

0,33

-

-

1)

n - număr de exemplare analizate

(H15, H16 şi H17) sunt predominante în
Republica Moldova, fiind identificate în 13
din cele 15 populaţii de stejari analizate.
Haplotipul 15 este cel mai probabil de
origine Balcanică, de la sud de Dunăre,
iar recolonizarea s-a realizat în principal
în direcţia nord-est, spre Munţii Ural. În
Moldova au fost identificate şase populaţii în care există cel mai probabil
haplotipul 15, acestea fiind localizate
în zona estică şi centrală, în apropierea
graniţei cu România. În România haplotipul 15 este prezent în 10 populaţii,
dintre care 9 în zona sudică şi numai o
populaţie în zona estică (Moldova).
Haplotipul 16 este mult mai rar întâlnit în populaţiile de stejari din Europa
(numai în 12 populaţii), limita sudică
a populaţiilor în care a fost semnalată
prezenţa lui fiind în România (Slatina).
Acest haplotip este cu certitudine de
origine Balcanică, nefiind întâlnit în Europa Centrală şi de Vest, recolonizarea
postglaciară realizându-se în direcţia
nord-est. Haplotipul 16 este prezent
preponderent în populaţii monotipice şi
a fost identificat în 4 populaţii. Prezenţa
acestui haplotip în populaţii monotipice
poate fi datorată unei capacităţi superioare de adaptare a haplotipului 16 la
condiţiile de mediu, motiv pentru care
în aceste populaţii vor trebui realizate în viitor studii mai detaliate privind
structura genetică şi analize corelative
între condiţiile ecologice şi structura genetică internă.
Haplotipul 17 are un areal în Republica Moldova mult mai redus, comparativ
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cu haplotipul 15 şi diferit de acesta.
Haplotipul 17 este considerat unul
complex, deoarece au fost identificate
5 subtipuri (A, B, C, D şi E). Subtipurile A şi B au fost identificate în peninsula Italică, subtipul D a fost identificat
în Corsica şi Sardinia, iar subtipul E a
fost identificat în Sicilia. Subtipul C a fost
identificat în România, Georgia şi Rusia.
Arealul de răspândire al acestui haplotip ne indică faptul că în modul cel
mai probabil zonele de refugiu glaciar
al haplotipului 17 a fost în peninsula
Italică sau în zona de vest a peninsulei Balcanice. Migrarea postglaciară la
acest haplotip s-a realizat pe o arie mult
mai restrânsă, în jurul refugiilor glaciare, probabil datorită capacităţii adaptative mai reduse, comparativ cu haplotipurile 15 şi 16.
Prezenţa acestui haplotip în Republica Moldova nu a putut fi localizată cu
certitudine, existând totuşi probabilitatea identificării lui în şase populaţii.
Cercetările privind diversitatea şi
structura genetică a populaţiilor de
stejari vor trebui continuate în vederea
identificării în viitor a resurselor genetice valoroase.
Concluzii
1. În cadrul acestui studiu s-a evaluat
pentru prima dată originea şi caracterul autohton al populaţiilor de stejari din
Republica Moldova cu ajutorul analizei
diversităţii ADN-cloroplastic. Rezultatele studiului nostru se integrează în

imaginea de ansamblu a diversităţii
speciilor de stejari la nivel regional şi
european.
2. Au fost analizate 15 populaţii, prin
analize moleculare, şi au fost identificate şase haplotipuri (H4, H15, H16,
H17, H30, H31), dintre care trei aparţin
familiei haplotipurilor A (H4, H30, H31),
iar toate celelalte fiind specifice familiei
haplotipurilor E (H15, H16, H17).
3. Cele mai abundente haplotipuri
sunt cele care aparţin familiei E (H15
(28,92%), H16(25,3%) şi H17(24,1%)),
care sunt foarte bine reprezentate în
zona extracarpatică şi au origine Balcanică.
4. Haplotipurile familiei A, care sunt
specifice Europei de Vest şi Centrale,
au frecvenţă mai redusă H4 (16,87%),
iar cele mai rare haplotipuri sunt H30
(3,61%) şi H31(1,2%).
5. Populaţia de stejari din Ocolul Silvic Briceni se impune a fi conservată ca
resursă genetică forestieră, prin unicitatea diversităţii genetice. Astfel, studiul
ADN-cloroplastic a evidenţiat beneficiul
acestei metode în eforturile de conservare in situ şi ca mijloc de evaluare a
diversităţii genetice intra şi inter-populaţionale.
6. Coeficientul de diferenţiere genetică între populaţii (GST) este 0,803, iar
variabilitatea este preponderent interpopulaţională.
7. Este necesar de menţionat, deşi
marcherii moleculari neutri oferă informaţii esenţiale despre diversitatea genetică actuală şi ne ajută să înţelegem

Figura 2. Harta distribuţiei haplotipurilor de stejari din Republica Moldova şi România

evoluţia şi dinamica populaţiilor de specii, că aceste informaţii nu sunt pe deplin
suficiente pentru dezvoltarea unor programe de conservare. Este necesar a
efectua studii complexe care să includă
atât informaţii ale marcherilor moleculari,
cât şi date obţinute din studii ecologice,
fitosociologice, demografice de teren.
Mulţumiri: Exprimăm mulţumiri dnei
dr. Magdalena Palada-Nicolau, dnei
tehnician Ana Iordan şi dlui tehnician
principal Ovidiu Iordan din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice,
Staţiunea de cercetări silvice Simeria,
pentru contribuţiile aduse la elaborarea
acestei lucrări.
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Fauna de vertebrate terestre din zona umedă
RAMSAR a Prutului Inferior
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Abstract: As a result of the studies accomplished during about 30 years the diversity of terrestrial
vertebrate communities from the RAMSAR humid zone of the Lower Prut was established as well as
their proportion (%) in the republic fauna. The abundance of the faunistic diversity is defined by the
existence of a complex of different ecosystem types, by the way of bird migration and by the Danube
Delta. About 63% of species from the whole terrestrial vertebrate fauna of the republic appear in
the zone for reproduction, migration and food. Among these 32 species (mammals-5, birds-24, reptiles-2, amphibians-1) are registered in the Red Book of Moldova. The limiting factors of faunistic
diversity abundance are described.

Introducere
Protecţia biodiversităţii este unul
dintre cele mai prioritare domenii de
activitate la nivel global, regional şi
local. Procesul de degradare a ecosistemelor naturale duce nu numai la reducerea biodiversităţii, dar şi la apariţia unor consecinţe periculoase pentru
lumea animală şi om. Tot mai frecvent
se stipulează că apariţia unor infecţii
agresive, cum ar fi gripa aviară, sida
etc. se datorează modificărilor radicale
din mediul ambiant. Zonele umede îndeplinesc un rol funcţional benefic în
menţinerea echilibrului ecologic al altor tipuri de ecosisteme, însă devin tot
mai vulnerabile şi necesită o atitudine
mai serioasă pentru păstrarea lor. Se
consideră că cele mai diverse tipuri de
ecosisteme sunt amplasate în cursurile
inferioare ale rîurilor. Prutul cu lunca
sa este artera principală în calea de migraţie din Europa de Est a păsărilor acvatice, şi în special a gâştelor şi raţelor
sălbatice, iar lacul Beleu şi complexul
lacustru Manta servesc ca loc de reproducere a diferitelor specii de peşti, care
sosesc din Dunăre şi Prut.
Materiale şi metode de
cercetare
Cercetările faunistice în lunca Prutului
Inferior au fost realizate timp de peste
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30 de ani. Pentru estimările numerice ale
diferitelor grupe taxonimice de animale
au fost folosite metodele de observare pe trasee, la punctele staţionare, cu
capcane şi după urmele activităţii unor
specii de mamifere. Colectarea informaţiei s-a efectuat în perioadele de pasaj, reproducere şi iernare a animalelor.
Rezultate şi discuţii
Diversitatea comunităţilor de animale vertebrate terestre din zona umedă
RAMSAR este determinată de prezenţa
unui complex de ecosisteme acvatice,
palustre, silvice şi de luncă, amplasate
în apropiere, care creează condiţii favorabile pentru diverse grupe ecologice de
animale. Bogăţia diversităţii ornitofaunei s-a format datorită căii de migraţie
de-a lungul râului Prut a multor specii
de păsări acvatice şi de ţărm şi amplasării în zona limitrofă a deltei Dunării.
Complexul faunistic de vertebrate
terestre, care include mamifere, păsări,
reptile şi amfibieni este constituit din
239 specii (tabelul 1). Din mamifere în
zona umedă RAMSAR au fost înregistrate 34 specii, sau 47,2% din numărul
total de specii din ţară. Din ele 5 specii
(vidra – Lutra lutra, nurca europeană
– Mustela lutreola, ermelina – Mustela
erminea, pisica sălbatică – Felis silvestris, chiţcanul-cu-abdomen-alb – Crocidura leucodon) sunt incluse în Cartea

Roşie a Moldovei. Cea mai numeroasă clasă de animale sunt păsările, care
numără cca 189 specii sau 67,3% din
numărul de specii.
La pasaj, reproducere şi hrană au fost
înregistrate 24 specii de păsări incluse
în Cartea Roşie a Moldovei. Dintre ele
la cuibărit predomină speciile din ordinul Ciconiiformes: egreta mare (Egretta
alba), stârcul galben (Ardea ralloides),
barza neagră (Ciconia nigra), ţigănuşul
(Plegadis falcinellus), lopătarul (Platalea leucorodia), urmate de cele din
ordinul Anseriformes: lebăda-de-vară
(Cygnus olor) şi raţa roşie (Aythya niroca), Piciformes: ciocănitoarea neagră
(Dryocopus martius). Restul speciilor
vulnerabile şi periclitate se întâlnesc la
pasaj şi la hrană.
Cel mai reprezentativ este ordinul
Rodentia, cu 14 specii, care are o pondere de 41,2% în teriofaună, urmat de
ordinul Carnivora (23,5%), Insectivora
(14,7%) etc. Despre rolul luncii Prutului Inferior în menţinerea diversităţii
ne demonstrează ponderea (%) mamiferelor care populează această zonă.
La nivel de 61-62% sunt prezentate
carnivorele şi insectivorele. Nurca europeană, datorită Deltei Dunării, unde
se mai păstrează o populaţie viabilă,
îşi face apariţia şi în zona umedă a
Prutului. În ultimii ani a fost semnalat
şacalul (Canis aureus), care la sfîrşitul
secolului XX a fost înregistrat în sudul

Basarabiei. Posibil că această specie, în
lipsa concurenţei, îşi va lărgi arealul pe
teritoriul Moldovei.
Ornitofauna zonei respective este
reprezentată de păsări care fac parte
din 17 ordine (tabelul 3). Cel mai numeros este ordinul Passeriformes cu
60 de specii, care constituie 31,7% din
avifauna zonei umede şi 57,7% din
numărul de specii de paseriforme din
republică. O pondere relativ mare o au
şi ordinele Charadriiformes, Anseriformes, Falconiformes cu multe specii,
care se întâlnesc în perioada de pasaj.
La cuibărit cea mai mare pondere o au
speciile din ordinul Ciconiiformes. Din
13 specii înregistrate în Moldova, 11
(84,6%) specii populează şi cuibăresc
în zona dată.
După caracterul sosirii, la reproducere se întâlnesc 123 specii (65,1%) din
numărul total ce frecventează zona, la
pasaj 176 (93,1%), ca oaspeţi de iarnă
55 (29,1%). Sedentare sunt 23 (12,2%)
de specii (tabelul 3, figura 1). Frecvenţa
a fost determinată după numărul de indivizi ai speciilor observate la pasaj şi
la cuibărit. Categoria de specii comune
numără 124 specii, rare – 38, periclitate
şi vulnerabile, incluse în Cartea Roşie a
Moldovei -24 specii. Printre oaspeţii de
vară, care se reproduc în Delta Dunării,
dar apar în număr de sute de indivizii în
lunile iunie-iulie, la hrană sunt pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) şi
pelicanul creţ (Pelecanus crispus).
Reptilele numără 7 specii sau 50%
din numărul total de specii din republică. Două specii – broasca-ţestoasăde-baltă (Emys orbicularis) şi şarpelecu-abdomen-galben (Coluber caspius)
sunt incluse în Cartea Roşie a Moldovei.
Amfibienii sunt reprezentaţi prin 9
specii, sau 69,2% din numărul de specii
din ţară. Broasca-brună-de-câmp (Pelobates fuscus) este inclusă în Cartea
Roşie a Moldovei.
Datele referitoare la structura taxo-

Figura 1. Situaţia sinoptică a speciilor de păsări identificate în zona umedă RAMSAR a
Prutului Inferior

nomică a teriofaunei (tabelul 2) indică
prezenţa speciilor din toate ordinele.
Această zonă a Prutului Inferior prezintă un interes deosebit din punctul de
vedere al protecţiei şi menţinerii efectivului nu numai a avifaunei locale, dar
şi a reprezentanţilor faunei de păsări
din zona de nord a Mării Negre şi din

Europa, deoarece multe specii de păsări care populează zona dată au o importanţă mare pentru menţinerea diversităţii pe continentul european. Buletinul informativ BirdLife International
referitor la starea populaţiilor de păsări
şi schimbarea efectivului lor în Europa,
editat în anul 2004, ne demonstrează că

Tabelul 1
Diversitatea comunităţilor de animale vertebrate terestre din zona umedă RAMSAR a Prutului Inferior

Denumirea clasei

Numărul de Cota din fauna
specii
republicii

Numărul de specii în Cartea
Roşie a Moldovei (CRM)

Inclusiv pe categorii
Critic
periclitat

Periclitat

Vulnerabil

Mamifere

34

47,2

5

2

2

1

Păsări

189

67,3

24

19

3

2

Reptile

7

50,0

2

-

2

-

Amfibieni

9

69,2

1

1

-

-

239

62,9

32

22

7

3

Total

NR. 5 (29) octombrie 2006

43

Tabelul 2

Structura taxonomică a teriofaunei din zona umedă RAMSAR a Prutului Inferior
Specii în Moldova

Ponderea (%) din
teriofauna republicii

14,7

8

62,5

11,8

21

19,0

Numărul de specii în
zona umedă

Ponderea (%) ordinului
în teriofaună

Insectivora

5

Chiroptera

4

Ordinul

Lagomorpha

1

2,9

1

100,0

Rodentia

14

41,2

24

58,3

Carnivora

8

23,5

13

61,5

Artiodactyla

2

5,9

5

40,0

34

100,0

72

47,2

Total

Tabelul 3
Structura taxonomică şi tabloul sinoptic al speciilor de păsări identificate din zona umedă RAMSAR
a Prutului Inferior

Nr.
crt.

Ordinul
Specii

Ponderea
(%) ordinului
în avifaună

Specii în
Moldova

Ponderea (%)
avifaunei din
zona umedă
în avifauna
Moldovei

Frecvenţa
speciei

Fenologia speciei

Cl

SP

OI

S

C

2

R

CRM

În zona dată

I

Gaviiformes

2

1.1

2

100,0

II

Podicipediformes

5

2.6

5

100,0

4

5

2

III

Pelecaniformes

4

2.1

4

100,0

2

2

IV

Ciconiiformes

11

6.4

13

84,6

9

9

7

4

2

5

V

Anseriformes

23

12.2

28

82,1

9

23

10

13

6

3

VI

Falconiformes

19

10.1

31

61,3

7

22

5

8

2

8

VII

Galliformes

3

1.6

3

100,0

3

2

1

VIII

Gruiformes

7

3.7

10

70,0

6

6

1

4

2

1

IX

Charadriiformes

29

15.3

50

58,0

8

21

3

20

9

X

Columbiformes

4

2.1

5

80,0

3

4

1

3

XI

Cuculiformes

1

0.5

1

100,0

1

1

XII

Strigiformes

4

2.1

8

50,0

4

4

XIII

Caprimulgiformes

1

0.5

1

100,0

1

1

1

XIV

Apodiformes

1

0.5

1

100,0

1

1

1

XV

Coraciiformes

4

2.1

4

100,0

4

4

XVI

Piciformes

7

3.7

9

77,8

7

7

XVII

Passeriformes

60

31.7

104

57,7

54

54

19

Total

189

100

281

67,3

123

176

55

5

3

1

1

1

1
3

3

1

1
4

1

3

1

1

4

3

3

2

11

52

12

23

124

38

1
24

Legendă: Cl – clocitoare, SP – specii de pasaj, OI – oaspeţi de iarnă, S – sedentare C – comun, R – rar, CRM – Cartea Roşie a Moldovei

multe specii au o tendinţă de descreştere şi este necesar de a întreprinde măsuri de revizuire a politicii de protecţie
în toate ţările din Europa, inclusiv în
Republica Moldova. Statutul speciilor
în pericol din Europa (European Threat
Status-ETS) referitor la păsări include
cîteva categorii: (SP) – Status provisional, NE – Not Evaluated, S-Secure,
DD – Data Deficient, L – Localised, H
– Depleted, D – Declining, R – Rare,
VU – Vulnerable, E – Endangered,
CR – Critically Endangered (BirdLife
44
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Conservation Series No 12). În tabelul 4 este reprezentată starea speciilor
de păsări din zona Prutului Inferior în
corespundere cu acest document după
categoriile de bază.
În această zonă nu au fost semnalate specii critice din Statutul menţionat
mai sus. Dintre speciile periclitate sunt
4: gârliţa-mică (Anser erythropus),
eretele alb (Circus macrourus), acvilaţipătoare-mare (Aquila clanga) şi şoimul-dunărean (Falco cherrug), care se
întîlnesc rar în perioada de pasaj. Din

grupa celor vulnerabile au fost semnalate 10 specii: 3 din ordinul Anseriformes şi 2 din ordinul Charadriiformes şi
cîte o specie din fiecare celelalte 5 ordine. La grupa păsărilor cu efectivul în
descreştere se atribuie 36 de specii, iar
la cele cu efectivul mic – 9. Este necesar de atras o deosebită atenţie la grupa
păsărilor ale căror resurse în Europa
sunt epuizate. Asemenea specii în zona
dată sunt 28. Prezenţa speciilor cu diferite categorii ale STE necesită o atitudine serioasă faţă de aceste habitate şi

Endangered

Vulnerable

Declining

1

Gaviiformes

Depleted
1

Podicipediformes

1

Pelecaniformes

4
2

Ciconiiformes

3

Anseriformes

1

3

6

Falconiformes

3

1

2

Galliformes

1

Gruiformes

1

Charadriiformes

2

8

2

2
5

3
12

3

1

7

1

1

1

1

5

1

6

17

1

Columbiformes

3

Cuculiformes

1
2

Strigiformes

3

Caprimulgiformes

2

1

Apodiformes

1
1

Coraciiformes
Piciformes

1

2

1

2

10

Passeriformes
Total

Secure

Tabelul 4
Raportul speciilor de păsări din zona umedă RAMSAR a Prutului
Inferior după categoriile de periclitare (Status European periclitat 2004)
Rare

elaborarea măsurilor speciale orientate
spre micşorarea presingului antropic în
zona dată.
Rolul zonei umede în protecţia diversităţii lumii animale este determinat şi
de ponderea unor populaţii de păsări la
cuibărit (tabelul 5). Majoritatea speciilor de păsări din ordinul Ciconiiformes
au o pondere de la 40 % (Asio flammeus) pînă la 70% (Anser anser).
Un rol deosebit îi revine zonei umede
în formarea stolurilor de păsări în perioada premigraţională de toamnă. Aici se
adună în grupuri de zeci şi sute de indivizi
barza albă, barza neagră, egreta mare,
egreta mică, lopătarul, ţigănuşul etc.
Luînd în considerare faptul că în secolul trecut majoritatea luncilor riverane inundabile au fost desecate şi şi-au
pierdut rolul lor ca locuri de reproducere
a amfibienilor, e de menţionat că zona
umedă a Prutului Inferior este unul dintre puţinele habitate palustre care mai
mult sau mai puţin şi-a păstrat aspectul
ei natural şi care are o importanţă deosebită pentru menţinerea diversităţii
herpetofaunistice în sud-vestul republicii. Majoritatea speciilor de amfibieni şi
reptile care populează aici sunt incluse
în Anexa II a Convenţiei de la Berna ca
specii periclitate în Europa (tabelul 6).
Fauna reptilelor numără 7 specii sau
50% din numărul total de specii din republică şi este constituită preponderent
din specii caracteristice acestui tip de
habitate – şopîrla - de - Crimeea (P. taurica), şopîrla-verde (L. viridis), şopîrlaobişnuită (L. agilis), şarpele-cu-abdomen-galben (C. caspius) etc., care populează preponderent pantele din zona de
tampon, adiacente luncii rîului. În luncă
se întîlnesc frecvent speciile acvafile N.
natrix, N. tessellata, mai rar E. orbicularis. Dintre amfibieni, după densitate,
predomină reprezentanţii complexului
Rana ridibunda şi Rana lessonae. În
ultimul timp aceste specii se consideră
hibridizate, deoarece taxonul descris
ca broasca comestibilă (R. esculenta
Berger,1991) se consideră rezultatul
hibridizării lor. În perioada de primăvară-vară, în locurile favorabile pentru
reproducere, predomină specimenii maturi şi juvenili de broască râioasă verde
(Bufo viridis Laurenti, 1768), care formează aglomeraţii destul de numeroase.
Două specii – broasca-ţestoasă-de-baltă
(Emys orbicularis) şi şarpele-cu-abdomen-galben (Coluber caspius) sunt
incluse în Cartea Roşie a Moldovei.
Amfibienii sunt reprezentaţi prin 9
specii, sau 69,2% din numărul de specii

4

35

9

9

6

6

39

29

103

Tabelul 5
Cota (%) unor populaţii de păsări din zona umedă RAMSAR
a Prutului Inferior
Nr.
crt.
1

Stârc galben (Ardeola ralloides)

50,0

2

Lopătar (Platalea leucorodia)

60,0

3

Ţigănuş (Plegadis falcinellus)

55,0

4

Egretă mare (Egretta alba)

45,0

5

Egreta mică (Egretta garzetta)

30,0

6

Stârc cenuşiu (Ardea cinerea)

40,0

7

Stârc roşu (Ardea purpurea)

45,0

8

Corcodel mare (Podiceps cristatus)

15,0

9

Lebădă de vară (Cygnus olor)

40,0

10

Gâscă de vară (Anser anser)

70,0

11

Chirighiţă-cu-obraz-alb (Chlidonias hibridus)

35,0

12

Ciuf-de-câmp (Asio flammeus)

40,0

Speciile importante

din ţară. Broasca-brună-de-câmp (Pelobates fuscus) este inclusă în Cartea Roşie a Moldovei. În ultimii ani (9) a fost
înregistrată o specie nouă pentru această zonă a Prutului – tritonul-dobrogean
(Triturus dobrogicus, Kiritzescu, 1903).
Degradarea ecosistemelor acvatice,
lacustre, silvice şi de luncă din zona
umedă, drept consecinţă a defrişării pădurilor, poluării şi înnămolirii apelor,
păşunatului excesiv şi braconajului, a

Cota (%)

dus la înrăutăţirea condiţiilor de viaţă
ale multor specii de animale. Tăierea
arboretului de pe malul râului a lipsit
speciile de mamifere (liliecii, jderul de
pădure, jderul de piatră) şi de păsări
arboricole (paseriforme, ciocănitori,
bufniţe, răpitoare etc.) de locurile de
reproducere şi de odihnă. Poluarea şi
înnămolirea bazinelor acvatice (lacul
Beleu, complexul lacustru Manta) au
redus considerabil resursele piscicole
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Tabelul 6
Componenţa specifică şi nivelul de protecţie a herpetofaunei
din zona Prutului Inferior
Nr.
crt.

Specia

Protejată
de stat

Categoria
rarităţii

CRM

CB

CRI

+

-

Amfibieni
Triturus cristatus

+

VII

-

1

Triturus vulgaris

-

-

-

-

-

2

Triturus dobrogicus

-

-

-

+

-

3

Rana ridibunda

-

-

-

-

-

4

Rana esculenta

-

-

-

-

-

5

Rana dalmatina

-

-

-

+

-

6

Bombina bombina

+

V

-

+

+

7

Pelobates fuscus

+

IV

+

+

-

8

Bufo viridis

-

-

-

+

-

9

Hyla arborea

-

-

-

+

+

1

Emys orbicularis

+

IV

+

+

-

2

Lacerta agilis

-

-

-

+

-

3

Lacerta viridis

-

-

-

+

-

4

Podarcis taurica

+

VII

-

+

-

5

Natrix natrix

-

-

-

-

-

6

Natrix tessellate

-

-

-

+

-

7

Coluber caspius

+

III

+

+

-

Reptile

Notă: CRM- incluse în Cartea Roşie a Moldovei, CB- incluse în lista Convenţiei de la Berna, CRI- incluse în Cartea Roşie Internaţională.
Categoria rarităţii: III - specie vulnerabilă, IV - sp. rară, V - sp. nedeterminată, VII - sp.
insuficient cunoscută

şi, la rândul său, sursa de hrană a speciilor acvatice de păsări (gâşte, raţe, pelicani, cormorani) şi de mamifere amfibionte (vidra, nurca europeană). Păşunatul excesiv, deranjul şi braconajul au
influenţat negativ, în primul rând, asupra speciilor de păsări care cuibăresc
în zona de ţărm (raţe, gâşte, limicole)
şi de mamifere (căpriorul, mistreţul).
Nivelul mare al apei şi vânturile puternice de primăvară au distrus plaurii din
bălţile Prutului, loc de cuibărit al multor specii de păsări şi de reproducere a
unor specii de mamifere (pisica sălbatică, dihorul de pădure). Un mare pericol
a apărut o dată cu extragerea petrolului
din Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de
Jos”. O dată cu construirea drumului
(căii de acces) spre sondele situate în
lacul Beleu s-a intensificat procesul de
înnămolire a lacului şi de poluare a apei.
Consecinţele degradării habitatelor
s-au reflectat asupra efectivelor multor
specii de animale vertebrate terestre.
Conform cercetărilor efectuate, cu trei
decenii în urmă, raţa-roşie (Aythya niroca) avea cel mai mare efectiv şi con46
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stituia 21% din numărul total de specii de raţe sosite la cuibărit (Munteanu,
1970, 1972), însă, după reducerea catastrofală a populaţiei speciei pe întreg
arealul, a fost trecută în categoria critic
periclitată şi inclusă în Cartea Roşie
Mondială şi Cartea Roşie a Moldovei
(Ганя, Зубков, 1989). Multe specii de
raţe şi-au micşorat efectivele de zeci
de ori. În rezultatul eutrofizării lacului
Beleu şi apariţiei răchitişului s-au creat
condiţii pentru coloniile mixte de stârci, egrete, lopătari, ţigănuşi. În decursul
anului îşi fac apariţia unele specii, ca
notăriţa (Phalaropus lobatus), pescăruşul-negricios (Larus fuscus) (Аверин,
Куниченко, 1984), piciorongul (Himantopus himantopus), ciocîntorsul
(Recurvirostra avosetta) (Куниченко,
Гусан, 1992).
Concluzii
Ecosistemele Prutului Inferior au un
rol important în menţinerea biodiversităţii nu numai în zona dată, dar şi în
Europa prin faptul că aici trec căile de

migraţie sezonieră a păsărilor. Sub influenţa factorilor antropici, în ultimele
decenii, fauna vertebratelor terestre a
degradat considerabil, ceea ce a condus
la reducerea efectivului multor specii şi
a diversităţii. În prezent teritoriul zonei
umede RAMSAR a Prutului Inferior, în
pofida faptului că degradează, mai joacă un rol important pentru menţinerea
diversităţii faunei, în ansamblu. Despre
acest fapt ne vorbeşte diversitatea speciilor şi efectivul lor în comparaţie cu
întreaga faună a Moldovei. Importanţa
acestei zone este reflectată şi de prezenţa unui număr mare de specii incluse în
Cartea Roşie a Moldovei (32) şi de diferite categorii ale Statutului Speciilor
în Pericol din Europa (European Threat
Status-ETS), ceea ce necesită revizuirea
politicii de protecţie în domeniul conservării biodiversităţii în regiunea dată.
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Роль альтернативного земледелия в сохра-

нении биоразнообразия и экологического
статуса экосистем Дунайского бассейна
Доктор биологических наук, Демченко Елена
Институт почвоведения и агрохимии им. Н. А. Димо
Общественная организация «ENVIBIO»
Насыщенность почв разнообразными видами живых организмов является показателем
экологической устойчивости системы к различным антропогенным воздействиям. Участвуя во всех биогеоценотических функциях
почвы, беспозвоночные и микроорганизмы
определяют функционирование почвы как
живой экосистемы. Они разлагают различные
токсичные и загрязняющие вещества, попадающие в почву, осуществляют почвенно-биологические процессы гумусообразования и участвуют в сохранении структурной организации
почв, обеспечивая оптимальный уровень биопродуктивности и экологически чистую окружающую среду [1, 2]. Являются перспективными биоиндикаторами качества почв и оценки
антропогенного импакта на природную среду.
На основании проведенных исследований
установлено, что в агроценозах величины суммарных показателей активности педобионтов
– численность и биомасса - уменьшаются,
упрощается их разнообразие. За период 30
– 40-летнего сельскохозяйственного использования почв потери биомассы беспозвоночных
составили 0,5 – 0,б ц/га (табл. 1). При внедрении
интенсивных технологий такой уровень потерь
был достигнут уже через 10-15 лет.
В составе мезофауны обрабатываемых
почв существенно сократилась численность
полезных энтомофагов, среди которых виды
сем. Staphylinidae встречаются лишь спорадически. Практически отсутствуют диплоподы (сем. Diplopoda) и муравьи (сем. Farmica)
– активные гумификаторы. Люмбрикофауна
в большинстве агроценозов представлена sp.
Apporectodea roseus, реже встречаются Ap-

porectodea caliginoza trapezoides, Octolazion transpadanum, в целом до 5 видов, по

сравнению с девятью, определенными в 60-х
годах в почвах Молдовы [3, 4]. Соответственно,
нарушается эколого-трофическое равновесие
в составе биоты, что является причиной изменения функциональной активности организмов в основных биолого-почвенных процессах.
Как правило, снижение обилия и разнообразия почвообитающих животных и микроорганизмов в почвах рассматривается лишь как
составляющая экологического ущерба, часто
без должной оценки и анализа возможных
неблагоприятных последствий. Установлено,
что оптимальное соотношение численности
сапрофагов и фитофагов в почвах Республики
составляет 8 – 10. В условиях усиления антропогенного импакта, в частности, применения
высоких доз минеральных удобрений N120-300 в
течение 9 – 10 лет, происходит перестройка в

Таблица 1
Эволюция беспозвоночных при длительном сельскохозяйственном
использовании

Почва
Чернозем типичный (г. Бельцы, опыт
Института полевых культур)
Чернозем выщелоченный (Орхейский
р-н, опыт Института Почвоведения и
Агрохимии им. Н.А.Димо)
Чернозем обыкновенный
(Комратский р-н, опыт Института
Почвоведения и Агрохимии им. Н.А.Димо)
эколого-трофическом составе и соотношение
сапрофаги/фитофаги снижается до 2 – 6. Этот
факт свидетельствует о том, что разложение
растительного опада в почве, осуществляемое
сапрофитным комплексом, замедляется. Нарушается не только скорость процесса, но и
его направленность: превалирует «грибная стадия» разложения с соотвествующим формированием состава гумуса. Принимая во внимание
существенную роль биологического фактора
в гумусо- и структурообразовании, определяющиx уровень биопродуктивности почв, нами
предложен способ оценки «биологической составляющей» экономичекого ущерба, в частности, путем подсчета потерь углерода живой
биомассы, используя статистические параметры почв-эталонов, разработанные на основе
базы экспериментальных данных многолетних исследований [5].
Землепользователи, а нередко и исследователи, ставя задачу повышения биопродуктивности почв, учитывают лишь конечный
результат множества протекающих в почве
элементарных процессов: оценивают параметры содержания в почве гумуса или элементов питания, устойчивость агрегатов или иные
физические характеристики. Однако образование гумуса и его качественный состав прямо
связаны с функциональной активностью и соотношением эколого-трофических групп, представительством видов в составе почвенной
биоты. Поэтому снижение содержания гумуса
в почвах, которое констатируется на современном этапе многочисленными публикациями,
связано прежде всего с существенными изменениями в составе и структуре комплекса
почвенной биоты. Следовательно, для того,

Год

Численность
сапрофагов,
тыс/га

Биомасса сем.
Lumbricidae,
ц/га

1962
1998

1340
800

2,50
0,93

1962

1020

1,30

1998

560

0,82

1962

760

1,00

1998

520

0,62

чтобы улучшить результат, необходимо обратиться к причинам, его определяющим.
Основной задачей охраны почв в аспекте защиты экосистем от загрязнения является поддержание оптимальной биопродуктивности,
включая продуктивность живой биомассы, с
сохранением качества почв и обеспечение на
уровне подсистемы функций почвы, связанных с детоксикацией различных загрязняющих веществ, попадающих в экосистему.
Анализ восстановительных трендов показывает, что нарушенное равновесие как в составе
беспозвоночных (рис. 1), так и микроорганизмов [6] восстанавливается крайне медленно,
даже при использовании комплекса мероприятий с внесением растительных остатков культур севооборота и органических удобрений.
Тем не менее, использование традиционных
методов, включающих применение органической и органо-минеральной систем удобрений,
является мощным фактором повышения численности и биомассы педобионтов [4]. Однако
увеличивается, главным образом, активность
сапрофитного комплекса, основу которого среди беспозвоночных составляют дождевые
черви сем. Lumbricidae. Для восстановления
спектра почвенного биоразнообразия в антропогенных экосистемах, наряду с традиционными,
необходимо внедрение таких мероприятий, как
внесение в почву побочной продукции севооборота совместно с органическими удобрениями,
применение биологических удобрений и препаратов, «биостимуляция» почв с использованием интродукции видов и ассоциаций. В этом
плане становятся очевидными перспективы
развития альтернативного земледелия, основой которого является всесторонняя интенси-
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Рисунок 1. Динамика активности беспозвоночных в черноземе обыкновенном при внесении минеральных и органических удобрений по фону растительных остатков культур
севооборота (с. Кирсово, Комратский р-н).

фикация природных биологических процессов.
Все основные процессы в почве протекают в поровом пространстве. Разнообразные
группы беспозвоночных заселяют поровое
пространство в почвах по размерным фракциям, от мелких накопительных 0,5 – 3 мкм до
крупных пор – более 50 мкм, одновременно
изменяя качество местообитаний в направлении, благоприятном для функционирования
[1]. Непрерывная деятельность педобионтов в
течение вегетационного периода способствует
поддержанию структурного состояния почв,
что особенно важно в агроценозах. В ходы,
создаваемые беспозвоночными в почве, проникает корневая система растений, усваивая
концентрирующиеся на их стенках питательные вещества. При этом следует учесть, что
беспозвоночные осуществляют трансформацию растительных остатков до уровня новообразования гумусовых веществ, обогащают
ими низлежащие почвенные горизонты. Некоторые педобионты, в частности дождевые
черви, способны фиксировать до 9 – 41 кг/га
молекулярного азота атмосферы [7]. Способность крупных форм педобионтов мигрировать
в глубокие горизонты улучшает физические
и физико-химические свойства почв по профилю, что невозможно осуществить какими
либо обработками почвы. В хорошо структурированных почвах увеличивается сток СО2, а
удаление червей из почвы сопровождается
увеличением эмиссии СО2 с 5 до 6 кг/га/час [8].
Рост растений и подвижность питательных
веществ в почве тесно связаны со структурой
порового пространства. Природа транспорта
элементов к поверхности корней определяется процессами диффузии, последние зависят
от степени структурности почвы. Соответственно, в хорошо структурированных почвах повышается доступность питательных веществ
растениям, улучшается процесс роста корней
и проникновения их в области, где имеются питательные вещества. Таким образом, обеспечивается рациональное потребление запаса
подвижных элементов, снижается опасность
загрязнения почв и водного бассейна
Существенное значение имеет энергетическое состояние влаги в почве, функционально
связанное со структурой порового пространства. При равном потенциале почвенной влаги
(ППВ) увеличение концентрации корней повышает ее доступность растениям [2], а вместе с
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тем и доступность питательных веществ.
На примере дерново-подзолистых почв,
используя метод ионитов для определения
подвижных форм элементов питания, доказано, что обеспечение растений подвижными
формами аммиачного азота, калия, фосфора,
марганца прямо связано с энергетическим состоянием влаги и структурой почвы. Интенсивность связи, определенная информационнологическим анализом, уменьшается в ряду: Р
– Мп – NН4 – K [9]. В условиях низкого ППВ одним
из лимитирующих факторов поглощения питательных элементов является контакт корневой
системы с почвой. В интервале 6 – 8 атм. подвижность Р, Мп, NН4, K снижается в 2 – 2,5 раза по
сравнению с интервалом 2 – 6 атм.
Повышение доступности питательных веществ растениям в условиях улучшения структурных характеристик почвы перспективно в
экологическом земледелии. В этом контексте
целесообразно внедрение мероприятий по
расширению биоразнообразия почв, поскольку
комплекс беспозвоночных оказывает влияние
на формирование структурной организации, гумусное состояние и устойчивость почв.
Восстановление биоразнообразия почв в
экологическом земледелии основано на применении биологических методов, с учетом
особенностей функционирования беспозвоночных в экосистеме (связь с видом растений,
приспособленность к ежегодной смене культур
в севообороте и обработкам почвы и др.). Продемонстрирована эффективность применения
биогумуса в дозе 10 т/га и метода интродукции
сапрофитного комплекса беспозвоночных в
чернозем карбонатный среднеэродированный по фону растительных остатков культур
севооборота в дозе 10 т/га (с. Урсоая, Кахулский
р-н). При использовании этих приемов повышение разнообразия и обилия микроорганизмов
и беспозвоночных коррелирует со снижением
плотности почвы, увеличением гумусированности и биопродуктивности !10, 11].
Таким образом, сохранение и восстановление почвенного биоразнообразия в альтернативном земледелии способствует через активизацию функций биоты повышению устойчивости почв к различным антропогенным воздействиям и сохранению экологического статуса почв в процессах самоочищения. На фоне
применения противоэрозионных мероприятий
это имеет существенное значение для защиты

гидрографического бассейна от загрязнения.
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