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ABREVIERI
SHS - Serviciul Hidrometeorologic de Stat
DMCM - Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului
CMCAS – Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă
DCA - Directiva Cadru a Apei
UE – Uniunea Europeană
MMRM - Ministerul Mediului al Republicii Moldova
TNMN - Reţeaua Transnaţională de Monitoring
NATO – Organizaţia Tratatului Atlantic de Nord
GOST – Standard de Stat în domeniul Conformităţii
ICPDR - Comisia Internaţională a Convenţiei de cooperare pentru protecţia şi utilizarea durabilă a
fluviului Dunărea
MA EG – grupul de experţi Monitoring şi Evaluare
JDS-2 - Expediţia Internaţională pe fl. Dunărea
PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
GEF – Fondul Global de Mediu
POP – Poluanţi organici persistenţi
ENVSEC – Securitatea Mediului - Iniţiativa de Mediu şi Sănatate
OSCE – Organizaţia pentru securitate şi cooperare în Europa
EECCA- Europa de Est, Caucazul şi Asia Mijlocie
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite

SIMBOLURI ŞI MĂSURI
mln.cel/ml. – milioane de celule la mililitru
ex/m2 – exemplare pe metru pătrat
mg/m3 – miligram in metru cub
g/m2 – gram pe metru pătrat
μg/l – microgram la litru
km – kilometru
NS – numărul de specii
IS – indicele saprobic mediu
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PREFAŢĂ

Apa reprezintă o componentă
fundamentală a organismului uman, fiind o
substanţă absolut indispensabilă a vieţii,
indiferent de forma acesteia.
“Apa este mai mult decît o condiţie a vieţii, ea este
izvorul vieţii, este sîngele albastru al Pămîntului”
(Antoine de Saint-Exupéry,
“Terre des hommes”
Gîlcă Gavril
Șeful Direcției Monitoring al
Calității Mediului a SHS
Apa prezintă cea mai importantă, limitată şi vulnerabilă resursă naturală, este cea mai
răspîndită substanţă de pe planeta noastră şi are formula chimică H2O, este singura substanţă care se
poate întîlni în toate cele trei stări de agregare: solidă, lichidă şi gazoasă. În natură există mai multe
tipuri de apă: apa de gheţar, apa de izvor de munte, apa de izvoare subterane, apa de robinet filtrată,
iar în laborator s-au creat ape speciale (apa Pi, apa grea, distilată). Dintre toate acestea cea mai
importantă pentru om este apa pe care o consuma el, pentru că de cantitatea şi de calitatea ei depind
sănătatea, viaţa si longevitatea lui. Potrivit ultimelor studii, o treime din populaţia lumii trăieşte fără
acces la apă de calitate. Încălzirea globală şi creşterea demografică vor accentua şi mai mult lipsa de
apă potabilă. Cererea de apă potabilă este în creştere continuă cât timp populaţia globului creşte.
Din anul 1942 până în anul 1990 preluarea apei potabile din rîuri, lacuri, rezervoare şi alte surse a
crescut de patru ori.
În ţara noastră în calitate de apă potabilă se folosesc apele de suprafaţă şi subterane,
constituite din orizonturi acvifere şi freatice adînci. Rîurile Nistru şi Prut sunt arterele principale ale
Republicii Moldova. Cea mai importantă sursă de aprovizionare cu apă este rîul Nistru, căruia îi
revin 54%. Rîului Prut îi revin 16%, altor surse de apă de suprafaţă – 7%, apelor subterane - 23%.
Republica Moldova mai este aprovizionată cu apă şi din cele peste 5 000 sonde şi din circa 130 mii
de fîntîni cu alimentare din pînza freatică.
Apa menajeră, apa industrială şi produsele chimice folosite în agricultură, cum ar fi
îngrăşămintele şi pesticidele sunt principala cauză a poluării apelor. În Statele Unite, 37% din lacuri
şi estuare, şi 36% din rîuri sunt prea poluate pentru practicarea pescuitului sau înotului în cea mai
mare parte a anului. În ţările în curs de dezvoltare, mai mult de 95% din apa menajeră este aruncată
în râuri şi golfuri, creînd un risc major pentru sănătatea umană.
Îngrăşămintele chimice, de tipul fosfaţilor şi nitraţilor, ce sunt folosiţi în agricultură, ulterior
fiind spălate de pe cîmpurile agricole ajung în lacuri şi rîuri. Acestea se combină cu fosfaţii şi
nitraţii din apa menajeră şi măresc viteza de dezvoltare a algelor. Apa poate să ajungă "sufocantă"
din cauza algelor care sunt în descompunere şi care epuizează oxigenul din ea. Acest proces, numit
eutrofizare, poate cauza moartea peştilor şi a altor forme de viaţă acvatice. La sfârşitul anilor '90 în
apele dintre Golful Delaware şi Golful Mexic au murit mii de peşti din cauza dezvoltării unei forme
toxice de alge numită Pfisteria piscicida. Se crede că motivul pentru dezvoltarea acestei specii
toxice de alge a fost saturarea cu apă a terenurilor agricole, iar excesul ei cu un conținut înalt de
fosfați și nitrați, ajungînd în rîuri şi apoi în mare, a provocat dezvoltarea intensă a algelor.
Inundaţiile duc pesticidele toxice şi deşeurile urbane şi industriale în lacuri şi rîuri.
Fenomenul de eroziune de asemenea contribuie la poluarea apelor. Pămîntul spălat de apă de pe
dealurile defrişate, cîmpurile afînate și de pe terenurile de construcţie pot să blocheze cursul apelor
şi să omoare vegetaţia acvatică. Chiar şi cantităţi mici de nămol pot să elimine unele specii de peşti.
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De exemplu, cînd defrişările îndepărtează învelişul de plante al versanţilor dealurilor, ploaia poate
să ducă pămînt şi nămol în rîuri, acoperind pietrişul din albia unui rîu unde păstrăvii sau somonii îşi
depun icrele.
Calitatea apei, integritatea ei biologică, este determinată de starea biocenozelor.
Monitoringul ecologic conform elementelor hidrobiologice asigură posibilitatea evaluării directe a
stării ecosistemelor acvatice. Calitatea apei este apreciată prin determinarea unor indicatori fizici,
chimici şi biologici. Controlul hidrobiologic al calităţii apelor de suprafaţă dă posibilitatea de a
observa procesele de schimbare de lungă durată în ecosistemele acvatice asupra organismelor
acvatice, cît şi a omului, precum şi de a determina tot complexul impactului antropic.
Elementele hidrobiologice acvatice indică starea ecologică a obiectelor acvatice şi permit:
 determinarea calităţii apelor de suprafaţă ca mediu de trai al organismelor ce populează
bazinele acvatice şi cursurile de apă;
 determinarea efectului complex al impactului combinat în rezultatul poluării cu poluanţii
antropici;
 determinarea trăsăturilor trofice ale apelor de suprafaţă;
 stabilirea apariţiei poluării secundare şi repetate ale apelor de suprafaţă.
Analiza elementelor biologice stabileşte saprobitatea bazinului acvatic, ce indică gradul de
poluare organică cu elemente de putrefacţie, poluare toxică pentru un şir de organisme şi prezintă o
imagine integră a stării calităţii apei. Pentru fiecare hidrobiont din acelaşi ecosistem sînt
caracteristice trăsături individuale de comportare în rezultatul poluării antropogene. În componenţa
elementelor hidrobiologice, pentru evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice, sînt incluse
următoarele grupe de organisme: bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, macrozoobentos,
fitobentos şi macrofite.
În conformitate cu prevederile Directivei Cadru privind Apa 2000/60/EC şi ale altor
directive din domeniul apei se înfăptuieşte modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de
Monitoring Integrat al Apelor, ce reprezintă o etapă importantă în atingerea obiectivului comun
reprezentat de „starea bună” a apelor.
Strategia de monitorizare şi dezvoltare necesită adesea ajustări în timp, pe măsură ce se
impune reevaluarea informaţiilor. Dinamica informaţiilor impune o regîndire periodică a strategiei
de colectare a datelor şi a activităţilor de monitoring, care decurg din acestea, în scopul actualizării
abordării. Această dinamică nu trebuie să neglijeze continuitatea în timp a seriilor de măsurători,
necesare detectării tendinţei semnificative şi realiste a stării apelor.
Monitorizarea calităţii apelor constituie un suport vital pentru orice program de
management al apelor şi este definită ca o activitate integrată de evaluare a caracteristicilor fizice,
chimice şi biologice ale apei, în relaţie cu condiţiile de sănătate umană, şi cele ecologice, raportate
la o utilizare destinată apei.
Această activitate este reglementată de un şir de acte normative şi legislative, printre care
cele mai importante pot fi nominalizate:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Legile Republicii Moldova:
Legea apelor a Parlamentului Republicii Moldova, nr. 272 din 23.12.2011;
Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la activitatea hidrometeorologică,
nr.1536-XIII din 25 februarie 1998;
Legea Parlamentului Republicii Moldova privind protecţia mediului înconjurător,
nr.1515-XII din 16 iunie 1993;
Legea Parlamentului Republicii Moldova pentru completarea Legii nr.1515-XII din 16
iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător şi a Legii nr.1347-XIII din 9
octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, nr. 409 din 02.12.2004;
Legea Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Legii
privind protecţia mediului înconjurător Nr. 1539 din 25.02.1998;
Legea Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Legii
nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător, Legii nr. 851-XIII
din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului
6

înconjurător şi a Codului cu privire la contravenţiile administrative, nr. 59 din
21.02.2003;
7. Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a
apelor, rîurilor şi bazinelor de apă, nr.440-XIII din 27 aprilie 1995;
8. Legea Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Legii nr.
440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi
bazinelor de apă, nr. 36din 07.03.2012
9. Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la resursele naturale, nr.1102-XIII
din 6 februarie 1997;
10. Legea Parlamentului Republicii Moldova cu privire la apa potabilă, nr.272-XIV din 10
februarie 1999;
11. Legea Parlamentului Republicii Moldova privind accesul la informaţie, nr. 982-XIV din
11 mai 2000.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova:
Cu privire la unele măsuri privind reglementarea utilizării bazinelor acvatice, nr.1202 din
8 noiembrie 2001;
Cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor nr. 763 din 23.09.2013;
Cu privire la modul de elaborare şi aprobare a schemelor de utilizare şi protecţie în
complex a apelor, nr. 747 din 3 noiembrie 1995;
Cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fîşiilor riverane de protecţie a apelor
rîurilor şi bazinelor de apă, nr. 32 din 16 ianuarie 2001;
Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru
apele de suprafaţă, nr. 890 din 12 noiembrie 2013;
Pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării
apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, HG nr. 932 din 20 noiembrie 2013

La pregătirea anuarului au fost utilizate sursele bibliografice indicate la pag. 217.
Sesizînd importanţa şi complexitatea acestei lucrări pentru instituţiile, departamentele şi
ministerele cu tangenţă la probleme şi funcţii de luare a deciziilor, şi mizînd în continuare pe
competenţă, generozitate şi entuziasm profesional, aş dori pe această cale să aduc mulţumiri
cordiale, cele mai înalte consideraţiuni şi tot respectul echipei de profesionalişti care au contribuit la
apariţia Anuarului dat.

Gavril Gîlcă
Şeful Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului a SHS

7

Capitolul 1. Introducere
1.1. Infrastructura şi direcţiile prioritare în activitatea de supraveghere a calităţii apelor
de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova
Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (DMCM)
din cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat efectuează monitoringul ecologic privind calitatea componentelor
mediului (ape de suprafaţă, aer, sol, aluviuni acvatice, precipitaţii atmosferice, nivelul radioactiv) şi,
în acest scop, dispune de o reţea amplă de laboratoare, posturi staţionare pentru observaţii, secţiuni
amplasate pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Sistemul naţional de monitoring a fost înfiinţat în anii ’60 ai secolului trecut, însă
observaţiile cu caracter sistematic au început a fi realizate în anii ’80, avînd drept obiective
prioritare:
- monitorizarea calităţii mediului şi determinarea nivelului de poluare;
- prevenirea şi reducerea efectelor nocive a factorilor antropici pentru mediul ambiant şi
populaţie;
- înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor privind gradul
excepţional de poluare a componentelor mediului;
- informarea sistematică a publicului privind calitatea mediului.
Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul Certificatului
de Acreditare nr. LÎ - 023 în conformitate cu cerinţele internaţionale, obţinut în baza evaluării de
către Centrul Naţional de Acreditare al Republicii Moldova, DMCM include următoarele
subdiviziuni: 4 Centre şi o secţie de monitorizare, 1 Centru de Monitoring Ecologic Integrat şi
Management Informaţional şi Grupul de Expediţie elucidate în organigrama de mai jos.

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

Centrul Monitoring
Ecologic Integrat şi
Management
Informaţional

Centrul Monitoring
al Calităţii
Solului

Grupul Hidrochimie

Centrul Monitoring al
Calităţii Aerului
Atmosferic şi
Radioactivităţii Mediului
DIRECŢIA MONITORING AL
CALITĂŢII MEDIULUI

Centrul Monitoring
al Calităţii
Apelor de Suprafaţă

Grupul Expediţie

Secţia Monitoring al
Calităţii Aerului
Atmosferic (mun. Bălţi)
Centrul de Analize FizicoChimice

Grupul Hidrobiologie

Schema 1. Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului
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Rețeaua națională de monitoring a calității componentelor de mediu
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Actualmente sistemul naţional de monitoring contribuie la soluţionarea celor mai stringente
probleme, ce ţin de calitatea mediului, la integrarea aspectelor de mediu în sectoarele economiei şi
promovarea dezvoltării durabile.
Subdiviziunile DMCM activează în cadrul:
 Convenţiei de cooperare pentru protejarea şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea;
 Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi;
 Convenţiei privind Efectele Transfrontiere ale Accidentelor Industriale;
 Convenţiei privind poluarea atmosferică transfrontieră a aerului pe distanţe lungi, cît
şi în conformitate cu Acordurile Bilaterale de colaborare cu statele vecine şi diverse
organizaţii şi instituţii din Republica Moldova.
DMCM acordă tuturor instituţiilor sau persoanelor fizice cointeresate, în termeni şi la nivel
calitativ, informaţie utilă privitor la:
 gradul de poluare al apelor de suprafaţă şi al celor potabile;
 gradul de poluare şi fertilitatea solului;
 gradul de poluare al aerului atmosferic în zona posturilor staţionare de observaţii şi, în
ansamblu, pe republică;
 nivelul fondului radioactiv în stratul de aer

1.2. Centrul monitoring al calităţii apelor de suprafaţă (CMCAS), grupul
hidrobiologic
Centrul Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă (CMCAS) şi-a început activitatea
în anul 1964, avînd ca preocupare principală supravegherea calităţii apei rîurilor
transfrontiere Nistru şi Prut din punct de vedere hidrochimic. Monitorizarea hidrobiologică a
apelor de suprafaţă pe teritoriul republicii, a fost iniţiată în cadrul Serviciului
Hidrometeorologic de Stat, începînd cu anul 1976 cu scopul conturării mai pregnante a
evaluării calităţii apei din ecosistemele acvatice examinate, întrucît specificul
biomonitoringului constă în posibilitatea de a furniza informaţia relevantă asupra calităţii
apei într-un timp scurt şi cu mijloace modeste.
În prezent, CMCAS şi-a extins activitatea prin efectuarea observaţiilor sistematice asupra
calităţii apelor de suprafaţă în 69 secţiuni de monitoring, amplasate pe 33 rîuri mari şi mici, 6
lacuri de acumulare şi 2 lacuri naturale. Sunt analizaţi 73 parametri hidrochimici (indicatori
fizico-chimici, indicatori ai regimului de oxigen, elemente biogene, metalele grele, poluanţii
organici, pesticidele organoclorurate şi hidrocarburi poliaromatice) şi 6 grupe de elemente
hidrobiologice (fitoplancton, inclusiv clorofila „a”, zooplancton, fitobentos, macrozoobentos,
macrofite şi bacterioplancton), astfel implementînd directivele europene: DCA 60/2000 şi
Directiva 2013/39/UE.
În procesul de monitorizare a calităţii apelor de suprafaţă sunt implicaţi circa14
colaboratori ce posedă studiile corespunzătoare şi experienţă înaintată de activitate în
domeniu.
În conformitate cu Acordul bilateral dintre Republica Moldova şi România (Administraţia
Naţională „Apele Române"), CMCAS efectuează investigaţii asupra calităţii apei r. Prut în 7
secţiuni de monitoring, stabilite de comun acord, după 26 indicatori hidrochimici şi 3 grupe
de elemente hidrobiologice.
La fel rămîne actual şi Acordul bilateral dintre Republica Moldova şi Ucraina, în cadrul
căruia se efectuiază schimbul reciproc de informaţie cu privire la calitatea apei r. Prut şi
Nistru în secţiunile transfrontiere.
În cadrul Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului
Dunărea, se realizează monitoringul în 5 secţiuni stabilite ale Reţelei Transnaţionale de
Monitoring după 73 parametri hidrochimici şi 6 indicatori hidrobiologici.
În scopul avertizării despre poluarea transfrontalieră în bazinul fl. Dunărea, a fost instituit
sistemul de alertă AEWS (Accident Emergency Warning System), care este viabil, activează
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24/24 ore şi este eficient în cazul unui risc de poluare a cursurilor de apă transfrontaliere din
districtul hidrografic al fl. Dunărea, precum şi atunci cînd sunt depăşite nivelurile de pericol
sau concentraţia maximă admisibilă pentru substanţe periculoase. AEWS trimite mesaje de
avertizare internaţionale către ţările din aval care pot fi supuse riscului de poluare. Această
intervenţie ajută autorităţile să întreprindă măsuri urgente de protecţie a mediului şi a
populaţiei. AEWS operează cu o reţea de Centre Informaţionale de Alertă (PIAC) în fiecare
din ţările participante. Aceste centre sunt formate din trei unităţi de bază:
 Unitatea de Comuni (funcţionează 24 ore pe zi) – care trimite şi primeşte
mesaje de avertizare;
 Unitatea de Experţi – evaluează impactul transfrontalier posibil al oricărui
accident;
 Unitatea de Decizie – decide cînd avertismentele internaţionale pot fi transmise.
Prima etapă a AEWS a intrat în funcţiune în aprilie 1997 în Austria, Bulgaria, Republica
Cehă, Croaţia, Germania, Ungaria, România, Slovacia şi Slovenia. Ucraina şi Republica
Moldova au intrat în sistemul de alertă în anul 1999, Bosnia şi Herţegovina, Republica Serbia
– în 2005. În Republica Moldova acest Centru Informaţional de Alertă este amplasat în cadrul
Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi îşi onorează obligaţiunile de rînd cu ţările bazinului
fl. Dunărea, privind avertizarea ţărilor din aval cu privire la declanşarea accidentelor
transfrontaliere cu întreprinderea măsurilor urgente şi corecte de protecţie a mediului şi
populaţiei.
Anual CMCAS participă la testarea internaţională de laborator (Qualco Danube) cu
Centrul Internaţional Educaţional de Cercetări din Wessling, Ungaria, care demonstrează
nivelul de profesionalism, competitivitate şi veridicitatea analizelor efectuate în laborator.
Datorită extinderii cooperării şi implicării în proiectele internaţionale, a fost posibil de
completat şi înzestrat laboratorul centrului de monitoring cu echipament şi utilaj analitic
modern, iar specialiştii implicaţi în analizele respective şi-au perfecţionat profesionalismul în
instituţiile europene de profil.
Aceste performanţe de iniţiere a procesului de raliere la cerinţele şi standardele
internaţionale au permis evaluarea, certificarea şi acreditarea potenţialului uman şi tehnic la
standardul european de calitate SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
Începînd cu anul 1976 s-au efectuat multiple cercetări hidrobiologice ale probelor de apă,
care s-au realizat concomitent cu analizele hidrochimice ce au oferit avantaje în conturarea mai
pregnantă a evaluării calităţii apei din ecosistemele examinate. În prezent, se monitorizează 69
secţiuni cu frecvenţa de 1-2 ori/ an.
AVANTAJELE
UTILIZĂRII
INDICATORILOR
BIOLOGICI

Informaţii în timp
scurt şi cu mijloace
modeste

Indică condiţiile
metabolice de
încărcare cu poluanţi

Estimează calitatea
apei pe o perioadă
lungă de timp

Schema 2. Avantajele utilizării indicatorilor biologici.
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Analiza hidrobiologică se bazează pe indicatori biologici ai calităţii apei deoarece
organismele acvatice acţionează ca „monitori” naturali ai ecosistemelor, răspunzînd modificărilor
mediului ambiant. Biomonitoringul nu înlocuieşte monitoringul factorilor fizici sau chimici, dar
integrează răspunsul biocenozelor acvatice la fluctuaţiile acestor factori. Un ecosistem acvatic se
caracterizează prin particularităţi unice ale biocenozei, care determină echilibrul acestuia prin
menţinerea vitezei şi eficienţei autoepurării corpului de apă.
Analiza indicatorilor biologici permite obţinerea datelor relevante asupra calităţii apei întrun timp scurt şi cu mijloace modeste. Hidrobiocenozele acvatice conservă în structura sa, pe o
perioadă lungă de timp, cea mai puţin favorabilă şi în consecinţă cea mai utilă de semnalat condiţie
a calităţii apei. Analizele biologice furnizează informaţii care nu pot fi obţinute prin alte metode. De
exemplu, analiza saprobică este o măsură exactă nu doar a gradului de poluare dar şi a condiţiilor
metabolice de încărcare cu poluanţi.
Scopul CMCAS este determinarea exactă a stării
ecologice a apelor de suprafaţă de pe teritoriul RM ce
permite o implementare ulterioară a metodelor de
ameliorare a calităţii apelor poluate, problemă care devine
din ce în ce mai aprigă în ţara noastră.
Actualmente monitorizarea calităţii apelor de
suprafaţă conform elementelor hidrobiologice se
realizează în cadrul CMCAS, unde activează 5
colaboratori, care posedă studii superioare de specialitate
în biologie şi chimie, ecologie.
Numărul personalului angajat în grupul
hidrobiologic al CMCAS cu experienţă de muncă în
Prelevarea probelor fitobentice
domeniu constituie: mai mult de 25 de ani de experienţă 2 persoane şi tineri specialişti – 3 persoane.
Conform Planului de lucru şi Programului de
activitate al sistemului de monitoring al apelor de
suprafaţă, în anul 2015 s-au efectuat observaţii sistematice
asupra nivelului de poluare a apelor de suprafaţă incluzînd
6 grupe de elemente hidrobiologice de calitate:
bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos,
macrozoobentos, macrofite. Prelevarea probelor a fost
Prelevarea probelor macrozoobentice
efectuată în decursul întregului an, în punctele de
observaţii asupra stării de calitate a apelor de suprafaţă de
pe teritoriul Republicii Moldova, care aparţin diferitor
clase de calitate. Categoria punctelor şi amplasarea lor s-a
stabilit luîndu-se în consideraţie importanţa obiectelor acvatice, calitatea apei, nivelul apei şi alţi
factori de mare valoare pentru economia naţională. Pentru prelevarea probelor de macrozoobentos
s-a folosit SR EN 27828:2001 şi SR EN 28265:2001.
Sistemul de monitoring hidrobiologic pentru anul 2015 a inclus 69 secțiuni de monitoring în
6 lacuri de acumulare, 2 lacuri naturale, 33 rîuri conform a 6 elemente hidrobiologice. În total s-au
prelevat 631 probe, destinate pentru determinarea calităţii apei conform următoarelor grupe de
elemente hidrobiologice: bacterioplancton – 102, fitoplancton – 155, zooplancton – 29,
macrozoobentos – 176, fitobentos – 152 au fost analizate macrofitele în 9 secţiuni de monitoring,
s-au prelevat şi analizat 155 probe pentru determinarea conţinutului de clorofilă ”a”. Rezultatele de
analiză, obţinute referitor la subiectul dat, au fost sumate în Anuarul de faţă. De asemenea, aici sînt
reflectate valorile medii şi diapazonul oscilaţiei numărului total, masei biologice totale, indicilor
saprobităţii şi biotici, componenţei procentuale ale oligochetelor în fiecare corp de apă. Gradul de
poluare a apelor de suprafaţă a fost supus aprecierii conform claselor de calitate stipulate în
”Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă” (Hotărîrea
Guvernului Nr. 890 din 12.11.2013).
În conformitate cu “Convenţia de cooperare pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului
Dunărea” au fost efectuate observaţii privind calitatea apelor fl. Dunărea şi r. Prut în 6 puncte
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stabilite – s. Şirăuţi, or. Costeşti, s. Branişte, s. Valea Mare, or. Leova şi s. Giurgiuleşti (reţeaua
monitoringului transnaţional). Conform rezultatelor obţinute a fost pregătită informaţia în formă de
tabele şi prezentată Comisiei Internaţionale ICPDR pentru pregătirea raportului referitor la calitatea
apei fl. Dunărea şi bazinului Dunărean.
În conformitate cu Acordul bilateral cu România, CMCAS a continuat observările asupra
poluării apei r. Prut în 7 puncte stabilite conform a 3 grupe de elemente de calitate hidrobiologice,
au fost prelevate şi analizate 24 probe bacteriologice pentru determinarea poluării fecale şi a
germenilor totali.
În cadrul Acordului Bilateral dintre Moldova şi Ucraina a fost estimată şi expediată
trimestrial informaţia hidrobiologică pentru r. Prut şi fl. Nistru în secţiunile transfrontiere stabilite
după 5 grupe de elemente hidrobiologice.
Pentru a acumula mai multă experienţă de lucru în domeniu şi a extinde nivelul de
cunoştinţe căpătate, colaboratorii au participat la o serie de întruniri, traininguri şi conferinţe
naţionale şi internaţionale:
 Cel de-al 24-lea Simpozion Internaţional „Delte şi Zone Umede”, organizat în or.
Tulcea, România, 19-21 mai, cu prezentarea despre calitatea l. Beleu conform
parametrilor hidrobiologici;
 Caravana Biodiversităţii, organizată de Ministerul Mediului la data de 20 mai, în or.
Căuşeni, cu prezentarea despre monitoringul hidrobiologic efectuat în cadrul DMCM
al SHS;
 Trainingul hidrobiologic pentru evaluarea statutului ecologic al apelor de suprafaţă,
organizat în cadrul proiectului EPIRB şi care a inclus partea teoretică de prelevare,
partea practică de prelevare şi determinare a speciilor acvatice de alge şi nevertebrate
bentonice, precum şi evaluarea stării ecologice conform datelor obţinute, Chişinău,
15-17 iulie 2015;
 Expediţia în bazinul hidrografic Prut pentru efectuarea investigaţiilor hidrologice şi
hidromorfologice, prelevarea mostrelor de apă şi sedimente, precum şi probe de
nevertebrate bentonice, în scopul de a evalua starea ecologică a corpurilor de apă în
urma obţinerii unei informaţii ample, EPIRB (Environmental Protection of
International River Basins), 20-25 iulie 2015;
 Cea de-a 11-a ședință în cadrul proiectului “Schimbarea climei și siguranța în bazinul
hidrografic Nistru”;
 Seminarul privind Sistemul de Clasificare a Stării Ecologice pentru Evaluarea
corpurilor de apă de suprafață, Institutul Muncii, proiectul EPIRB.
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1.3. Biomonitoringul şi elementele hidrobiologice de calitate
Centrul de Monitoring al Calităţii Apelor de Suprafaţă este responsabil pentru activitatea
curentă de monitoring şi de evaluare a stării de calitate a apelor curgătoare şi lacurilor din Republica
Moldova. Activitatea de biomonitoring a devenit prioritară odată cu iniţierea procedurii de
implementare a Directivei Cadru a Apei (DCA) care necesită monitorizarea unor elemente biologice
floristice şi faunistice, aparţinînd diferitor nivele trofice, ce populează diferite biotopuri, respectiv
masa apei, substratul, ecotopul sau limita apa-aer.
Calitatea apei este apreciată în raport cu utilizarea acesteia prin determinarea unor indicatori
fizici, chimici şi biologici.
În mediul acvatic sunt concentrate diverse componente chimice în complex, ce acţionează
într–un anumit mod asupra organismelor, diferit decît componentele separate. Rezultatul
transformării substanţelor poluante, precum şi interacţiunea multor elemente chimice, duc la
producerea unor noi compuşi analitic greu de evidenţiat, ce posedă o stabilitate moleculară,
toxicitate sporită şi efect mutagenic. Monitoringul hidrobiologic al calităţii apelor de suprafaţă dă
posibilitatea de a observa procesele de schimbare de lungă durată în ecosistemele acvatice, asupra
organismelor acvatice, cît şi asupra celei umane, şi de a determina tot complexul impactului
antropogenic.
Pentru fiecare hidrobiont din acelaşi ecosistem sînt caracteristice trăsături individuale de
comportare în rezultatul poluării antropogenice. În componenţa elementelor hidrobiologice, pentru
evaluarea stării ecologice ale ecosistemelor acvatice, sînt incluse următoarele grupe de organisme:
bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos, macrozoobentos şi macrofite.
Elementele hidrobiologice monitorizate în cadrul CMCAS
Bacterioplanctonul - ocupă un rol important în nişa ecologică al ecosistemelor acvatice şi
se nutreşte cu substanţele descompunerii materialelor organice
produse de alte organisme. Microorganismele bacterioplanctonului au
rolul de a participa la procesele de nitrificare, denitrificare,
remineralizare şi de generare a metanului. Bacterioplanctonul are un
rol important în studierea stării sanitare, este indicator al poluării
organice şi determină calitatea apei la momentul prelevării mostrelor
de apă.
Tatiana Gudzi
Fitoplanctonul. Comunitatea fitoplanctonică include
algele din stratul planctonic al bazinului acvatic. Creşterea
fitoplanctonului depinde de disponibilitatea dioxidului de
carbon, a luminii solare şi a nutrienţilor. Fitoplanctonul, la fel
ca plantele terestre, necesită astfel de nutrienţi ca: nitraţii,
fosfaţii, silicaţii şi calciu - în diverse cantităţi, în funcţie de
specie. Unele specii au capacitatea de a fixa azotul şi pot creşte
în zone unde concentraţiile de nitraţi sunt mici. Fitoplanctonul
necesită, de asemenea, o cantitate mică de fier. Alţi factori care
influenţeză creşterea fitoplanctonului includ temperatura apei şi
salinitatea, adîncimea apei, vântul şi prădători care îl consumă.
Victoria Luchianova
Cercetarea fitoplanctonului se acompaniază cu determinarea
conţinutului clorofilei. Fitoplanctonul participă la formarea calităţii apelor, în deosebi se aplica la
determinarea calitatea apelor de suprafaţă în locurile din amonte de secţiunile de prelevare.
Clorofila „a”. Clorofila ”a” este pigmentul fotosintetic al algelor verzi. În evaluarea
fitoplanctonului din apele de suprafaţă naturale şi în teste biologice, privind creşterea algală se
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aplică determinarea conţinutului de clorofilă ”a ca indicator specific în aprecierea gradului de
eutrofizare al apelor de suprafaţă. Există o proporţionalitate între concentraţia de clorofilă ”a” din
apele de suprafaţă şi încărcarea lor cu alge verzi, respectiv între concentraţia de clorofilă ”a” şi
stadiul trofic al apelor de suprafaţă.
Zooplanctonul - include în sine comunitatea de organisme
nevertebrate, din greacă planktos – înseamnă rătăceşte sau hoinăreşte.
Zooplanctonul apelor de suprafaţă este reprezentat în special de protozoare,
rotatorii, crustacee (Copepoda, Cladocera). Comunitatea zooplanctonică, ca
orice comunitate a ecosistemului, se caracterizează prin stabilitatea
componenţei speciilor şi rezistenţa dinamică. Modificarea calităţii mediului
acvatic reprezintă o premiză a modificării ulterioare a componenţei speciilor, a
indicatorilor calitativi, a raporturilor grupelor taxonomice şi a structurii
populaţiilor zooplanctonice. Astfel zooplanctonul poate servi drept indicator al
calităţii mediului acvatic.

Irina Țurcan

Fitobentosul – reprezintă comunitatea organismelor vegetale, indicatoare a calităţii apei,
care populează straturile bentale superficiale ale bazinelor acvatice: sedimentele fine, pietrele,
malurile, diverse obiecte submerse aflate pe substrat. Totalitatea
algelor bentonice stabilizează depozitele sedimentare fine, cu
mobilitate crescută şi crează habitat pentru multe alte organisme. Ele
reprezintă componente de bază ale multor reţele trofice din
ecosistemele acvatice. Deoarece comunităţile sunt ataşate de substrat,
caracteristicile lor sunt afectate de numeroşi factori abiotici şi biotici:
regimul hidrologic, tipul de substrat, lumina, componenţa chimică a
apei, temperatura, alte comunităţi biotice. Algele prezintă răspunsuri
faţă de sursele de poluare, datorită originii lor autohtone. Deoarece
răspîndirea şi structura comunităţilor de alge într-un punct dat este
Natalia Ungurean
determinată de calitatea apei din acel punct, observaţiile privind
starea lor sunt, în general, necesare pentru aprecierea condiţiilor ecologice din cursurile de apă. De
asemenea, algele fitobentonice pot fi utilizate şi pentru evaluarea stării şi a potenţialului ecologic al
corpurilor de apă de tip lentic, naturale şi artificiale.
Macrozoobentosul – reprezintă organisme nevertebrate ce populează straturile de
suprafaţă, locuiesc pe fundul bălţilor, lacurilor şi rîurilor, şi constituie
hrana de baza a multor peşti de interes economic. Macrozoobentosul este
reprezentat de următoarele grupe taxonomice: viermii plaţi
(Plathelmintes), viermii cilindrici (Oligochaeta), diverse specii de lipitori
(Hirudinea), moluşte (Mollusca), crustacee (Crustacea), insecte
(Ephemeroptera, Plecoptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera). Aceste
organisme constituie unul din grupurile cele mai des utilizate în cadrul
monitorizării biologice graţie unui şir de avantaje, ce sunt suficient de
mari pentru a fi văzute cu ochiul liber şi au o durată relativ mare de viaţă,
ceea ce este foarte convenabil în cazul unor observaţii de lungă durată.
Majoritatea macronevertebratelor duc un mod sedentar de viaţă, iar unele
din ele rămîn fixate de substrat în cea mai mare parte a ciclului lor vital.
Borș Margareta
Monitorizarea acestor organisme asigură un tablou clar despre calitatea
apei pe parcursul ultimelor cîteva luni.
Macrozoobentosul caracterizează calitatea apei şi starea ecologică a ecosistemului în timp, la
fel indică existenţa poluării în punctul de prelevare, ce caracterizează tot arealul acvatic şi dă
posibilitatea de a evalua integrat calitatea apei de suprafaţă.
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Macrofitele – includ comunitatea de fitocenoze ale plantelor de litoral, ce populează
alături de ecosistemele acvatice, precum şi plante acvatice superioare cu flori, de obicei, plante
multianuale. Conform particularităţilor ecologo-biologice acestea se clasifică în mai multe tipuri :
de baltă; submerse sau adevărat acvatice (cu sau fără rădăcini); plutitoare. În rezultatul
numeroaselor cercetări s-a stabilit că macrofitele joacă un rol important în formarea calităţii apei,
deoarece reprezintă o barieră biologică naturală în calea scurgerilor de suprafaţă, îmbogăţesc apa cu
oxigen în procesul fotosintezei şi absorb elementele biogene, ionii metalelor şi caracterizează
calitatea apei pentru perioade de lungă durată.

1.4. Materialele şi metodele de investigare
La baza analizelor ecosistemelor acvatice au fost puse programele metodologice bazate pe
standarde eficiente pentru fiecare element biologic în parte.
Bacterioplancton. Dezvoltarea şi gradul de activitate al microflorei unui corp de apă
depinde de nivelul său de troficitate şi de echilibrul dinamic al substanţelor organice. Pentru
efectuarea analizei microbiologice a apei se prelevează probe de apă din stratul de suprafaţă (5-20
cm) în recipiente din sticlă sterile cu volumul de 0,25 l. Ca rezultat al analizei se calculează numărul
total al bacteriilor, saprofitelor şi valoarea raportului dintre ele. În instalaţia pentru filtrarea apei se
folosesc filtrele membranice. Pentru prelevare şi analiza probelor se folosesc metodele redate în
”Ghidul pentru analize hidrobiologice a apelor de suprafaţă şi depuneri bentale”.
Fitoplancton. Probele fitoplanctonului se prelevează de pe stratul superficial în recipiente
din polietilenă cu volumul de 0,25 – 1,0 l. Probele se fixează cu formalină de 40% sau cu soluţie
Lugol. În laborator probele se prelucrează după metoda sedimentării. Calculul numărului de alge se
realizează în camera Goreaev. Pentru determinarea diatomeelor se pregăteşte preparatul fixat cu o
soluţie de pleurax în butanol. Masa biologică se determină pe calea calculării volumului celulei
algelor după metodele standardizate. Pentru determinarea grupelor de bază sistematice a algelor se
folosesc determinatoare pentru fiecare grup taxonomic în parte. Evaluarea calităţii apei se
efectuează conform metodei saprobice Pantle&Buck și a masei biologice totale.
Concentraţia clorofilei “a”.Determinarea spectrofotometrică a conţinutului de clorofilă
”a” se realizează în conformitate cu standardul internaţional SM SR ISO 10230:2007, asigurînd
astfel ralierea la cerinţele Directivei Cadru pentru Apa 60/2000. Probele se prelevează de pe stratul
superficial în recipient din sticlă brună cu volumul de 0,5-2 l (în funcţie de densitatea algelor în
probe). Cu scopul de a izola şi a concentra planctonul vegetal şi alte materii în suspensie se filtrează
un anumit volum de apă pe un filtru membranic. Extracţia pigmenţilor din reziduul filtrat se
efectuează în etanol cald, apoi are loc dozarea spectrometrică a clorofilei ”a” din extract. Calculul
concentraţiei clorofilei ”a” se realizează pe baza diferenţei dintre absorbanţa măsurată la 665 şi 750
nm înainte şi după acidifierea extractului.
Zooplancton. Probele zooplanctonului se prelevează pe calea filtrării a 100 l de apă luate
de pe suprafaţa superficială a stratului de apă (0,2—0,5 m) prin plasa planctonică Apştein. Probele
se fixează cu formalină de 40%. Masa individuală a zooplanctonului se determină conform surselor
metodelor în vigoare. Masa biologică totală se determină pe calea calculării produsului masei
individuale a organismului fiecărei specii şi numărului lor. Calitatea apelor de suprafaţă se
estimează în rezultatul analizelor statistice a valorilor saprobice a organismelor zooplanctonice
depistate conform metodei Pantle şi Buck. Pentru determinarea componenţei speciilor
zooplanctonului se consultă literatură de specialitate cum ar fi determinatoarele lui Bening,
Cuticova „Определитель пресноводных беспозвоночных”, „Атлас сапробных организмов” etc.
Fitobentos. Pentru analiza probelor de fitobentos se colectează algele de pe suporturile
submerse tari prin răzuire (cu lama, linguriţa, spatula) sau prin spălare. Se pot recolta mostre de la
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suprafaţa sedimentelor fine, mobile, caz în care prelevarea se poate face direct cu linguriţa, spatula,
cu seringa (tip Janet) sau cu dispozitive tip carota. În cazul în care proba nu este analizată timp de
24 de ore, ea se fixează cu formalină 40% sau alcool 1:3. Pentru determinarea diatomeelor se
pregăteşte preparatul fixat cu o soluţie de pleurax în butanol. Calitatea apei se determină după
indicele saprobic, conform metodei Pantle şi Buck (1955).
Macrozoobentos. Cu scopul determinării calităţii apelor de suprafaţă se efectuează analiza
populaţiilor de organisme bentonice ale biocenozelor. Componenţa specifică şi dezvoltarea
cantitativă a macrozoobentosului caracterizează cert nivelul de poluare a stratului inferior de apă.
Prelevarea probelor se efectuează cu ajutorul mînceogului. Probele se preleveaza de pe o suprafata
de 1 m2. Prelevarea probelor include diferite substraturi. Mostrele se spală în mînciog, apoi se
fixează cu formalină de 40% sau cu soluţie de alcool de 70% (1:2). Ulterior se calculează numărul
de organisme. Masa biologică a organismelor macrozoobentosului se determină pe calea cîntăririi
lor, anterior uscate pe hîrtia de filtru pînă la dispariţia petelor umede. Evaluarea calităţii apei
conform nevertebratelor bentonice este efectuată după metoda saprobică după Pantle şi Buck.
Pentru determinarea grupelor de bază a hidrobionţilor sunt utilizate drept sursă instructivă
determinatoarele: „Определитель пресноводных беспозвоночных”, „Атлас сапробных
организмов”, „The mayfllies of Europe”, „Susswassermollusken”, „Freshwater bivalves of Britain
and Ireland”.
Macrofite. Studierea macrofitelor acvatice se efectuează cu scopul obţinerii informaţiei
despre diversitatea speciilor de plante acvatice, riverane, de pajişte, ce se află în preajma rîului sau
lacului. Prelevarea include colectarea plantelor pentru determinarea ulterioară pînă la specie şi
alcătuirea ierbarului. Întrucît macrofitele sunt utilizate în activitatea curentă de monitoring, staţiile
de recoltare pentru acestea sunt identice cu staţiile de recoltare pentru toate probele fizico-chimice
şi biologice. Se acceptă deplasarea în amonte sau în aval cu cîţiva zeci de metri pentru a identifica
locurile reprezentative sau optime de prelevare, alegîndu-se o porţiune de rîu care are substrat
adecvat pentru recoltare. Ca regulă generală, aceasta ar trebui sa fie de cca 100 m lungime, dar şi
lungimi mai mari pot fi corespunzătoare, ţinînd cont de uniformitatea fizică a rîului şi de
accesibilitatea substratului.
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Fitoplancton:
conținutul
clorofilei ”a”,numărul de
specii; numărul de
celule/ml. masa
biologica, indicele
saprobic,clasa de
calitate

Fitobentos:
numărul de specii,
frecvența conform
scării
vizuale,indicele
saprobic,clasa de
calitate

Zooplancton:
numărul de specii,
numărul de indivizi
/l, masa biologica,
indicele saprobic,
clasa de calitate

Macrozoobentos:
numărul de specii,
numărul de
indivizi/m2, masa
biologica, indicele
saprobic, clasa de
calitate

Macrofite:
numărul de specii,
abundența

Elementele hidrobiologice de calitate și parametrii evaluați

Schema 3. Elementele hidrobiologice de calitate şi parametrii evaluaţi
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Bacterioplancton:
numărul total al
bacteriilor, numărul
bacteriilor
saprofite, coliforme
totale, coliforme
fecale și a
germenilor totali

Tabelul 1: Cerinţele de calitate pentru apele de suprafaţă conform parametrilor hidrobiologici şi
valorile lor delimitate în 5 clase de calitate
Parametrul
(grupul)

Clasa
de
calitate
I

Clasa
de
calitate
II

Clasa
de
calitate
III

Clasa
de
calitate
IV

Clasa
de
calitate
V

MZB

≤1,8

2,3

2,7

3,2

>3,2

FB

≤1,8

2,3

2,7

3,2

>3,2

ZP

≤1,8

2,3

2,7

3,2

>3,2

1,5

2

3

3,5

4

[mg/l]

<0,5

1,5

2,5

5,0

10

[µg/l]

10

20

60

100

>100

Indexul
autoepur
are
Indexul
poluare
Milioane
cel/ml

1

0,8

0,7

0,5

<0,2

1,2

2,5

5,0

>5,0

1,0

2,0

5,0

7,5

>7,5

Mii
cel/ml

0,5

2,5

5,0

7,5

10

Total bacterii
coliforme

[UFC/10
0 ml]

50

5000

50000

>50000

>50000

Bacteriile coliforme
fecale, E. coli

[UFC/10
0 ml]

20

2000

20000

>20000

>20000

Indicele saprobic
după Pantle şi
Buck, Nevertebrate
bentonice*
Indicele saprobic
după Pantle şi
Buck,
fitobentos
Indicele saprobic
după Pantle şi
Buck,
zooplancton
Indicele saprobic
după Pantle şi
Buck,
Fitoplancton*
Fitoplancton.
Biomasa*

Acronim Unitatea

F

Clorofila –“a” *

Raportul
producţiei/
destrucţiei

A/R

Bacterioplanctonul total
Bacterioplancton
saprofite, 220 C

* - parametru reglementat.
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Capitolul 2. Caracterizarea calităţii apelor de suprafaţă
privind elementele hidrobiologice de calitate
2.1. Districtul hidrografic Dunărea, Prut şi Marea Neagră
2.1.1. Bazinul hidrografic al rîului Prut
2.1.1.1. Rîul Prut

Rîul Prut
Caracterizarea fizico-geografică. Prutul
este un rîu transfrontier, ce îşi are începutul de pe
versanţii muntelui Goverla, la 15 km sud-vest de s.
Vorhota, pe masivul Carpaţilor cu păduri Cernogorice.
Rîul Prut este ultimul afluent important de stânga
Dunării, vărsîndu-se la 135 km de la gura fluviului.
Lungimea rîului este de 967 km, suprafaţa bazinului
acvatic este de 27540 km2, căderea totală a apei este de
1577 m, înclinarea medie – 1,63 %. Principalii
afluenţi: din partea dreaptă – r. Liucica (lungimea 42
km), r. Pistînca (lungimea 57 km), r. Rîbniţa
(lungimea 56 km), r. Cisremoş (lungimea 80 km), r.
Derelui (lungimea 34 km), rîuleţele: Başeu, Jijia; pe
partea stîngă: pîrăiaşul Turca (lung. 41 km), r.
Cerneava (lung. 63 km), r. Beleluia (lung. 30 km),
rîuleţul Şoviţa (lung. 39 km), r. Graniţa Veche (lung.
33 km), r. Rînceag (lung. 42 km), r. Cerlena (lung. 36
km), r. Vilia (lung. 50 km), r. Lonatnica (lung. 57 km),
r. Racovăţ (lung.67 km), r. Ciuhur (lung. 90 km), r.
Camenca (lung. 93 km), r. Gîrla Mare (lung. 40 km),
r. Delia (lung. 30 km), r. Nîrnova (lung. 49 km),
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Bazinul hidrografic al rîului Prut de la
izvoare pînă la confluență cu r. Dunărea

r. Gura-Lăpuşna (lung.70 km), r. Sărata (lung. 59 km), r. Tigheci (lung. 43 km).
Bazinul hidrografic Prut are formă de seceră, se întinde de la nord-vest spre sud-est,
lungimea axei lui este egală cu 540 km, lăţimea medie – 51 km, în cursul inferior al rîului se
îngustează, spre deltă atingînd 2 km.
Conform particularităţilor fizico-geografice, bazinul acestui rîu se împarte în trei sectoare:
superior (montan) – de la izvor pînă la or. Cernăuţi, mediu (deluros) – de la or. Cernăuţi pînă la gura
r. Jijia, inferior (de cîmpie deluroasă) – de la gura r. Jijia pînă la gura r. Prut. Sectorul mediu şi cel
inferior se află pe teritoriul Moldovei, iar sectorul superior este situat în limitele Munţilor Carpaţi.
Albia rîului este curată (ea nu este acoperită de plante acvatice), fundul este neregulat,
acoperit cu nisip şi prundiş. Adesea se întîlnesc insule şi grinduri de nisip, care contribuie la
intensificarea schimbului maselor de apă. Adîncimea 1-2 m, în porţiunile adînci ale albiei dintre
praguri 4-6 m. Viteza curentului de apă 0,4-2 m/s.
Rîul se foloseşte pentru alimentarea cu apă a întreprinderilor industriale comunale, pentru
irigarea pămînturilor, producerea energiei electrice, pentru piscicultură şi navigaţie.
Pentru r. Prut, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere la
secțiunile de monitoring din apropierea or.Lipcani, or.Costești, s. Braniște, or. Ungheni, s.Valea
Mare, or. Leova, or. Cahul și s. Giurgiulești.
Pentru evaluarea calității apei în perioada vegetativă a anului 2015, s-au prelevat cîte 3
probe pentru bacterioplancton, fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos, și o proba
de zooplancton din secțiunea s.Lipcani; cîte 2 probe de bacterioplancton, fitoplancton, clorofila ,,a”,
fitobentos și macrozoobentos în secțiunile s. Braniște, or. Ungheni, s.Valea Mare, or. Leova, or.
Cahul și în secțiunea s. Giurgiulești cîte 2 probe de bacterioplancton, fitoplancton, clorofila ,,a”,
fitobentos și macrozoobentos, o proba de zooplancton.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a variat în limitele 0,11 – 7,10 mln. cel./ml,
cantitatea bacteriilor saprofite a oscilat în limitele 0,17 – 112,93 mii cel./ml, valoarea maximă a
acestor indici a fost observată în luna august, în
apropierea or. Cahul. Cea mai mică valoare a raportului
dintre numărul total al microflorei şi numărul de
saprofite (a : b=42,24) a fost observată în luna august, în
apropierea s.Valea Mare. Rîul a fost mai puţin poluat la
începutul perioadei vegetative (clasa I-a în luna mai, în
majoritatea sectoarelor), iar vara apa rîului a fost supusă
unei poluări mai intense (clasa a V-a în luna august în
majoritatea sectoarelor). Din toate sectoarele cercetate
cel mai curat a fost sectorul în apropierea or.Ungheni
(valoarea medie anuală minimă a numărului total al
bacterioplactonului - clasa I-a de calitate şi valoarea
Bacterii saprofite
medie anuală minimă a numărului bacteriilor saprofite clasa a III-a de calitate). Cel mai poluat sector a fost în Sursa:http://www.joergpiper.com/Digital_P
apropierea or. Cahul, unde s-a înregistrat valoarea medie hotomicrography_and_A/Bildtafel_Bacillus
anuală maximă a cantităţii totale de microorganisme _megaterium.JPG
(3,61 mln.cel./ml – clasa a III-a de calitate) şi valoarea
medie anuală maximă a cantităţii saprofitelor (56,55 mii cel./ml - clasa a V-a de calitate). Din 8
secţiuni ale r. Prut calitatea apei privind cantitatea totală a bacteriilor şi a bacteriilor saprofite în 2
corespund consecutiv clasei I-a, și a III-a de calitate (s. Braniște, or. Ungheni); în 2 corespund clasei
a I-a și a IV-a de calitate (or. Lipcani, or. Costești); în 2 corespund clasei a I-a, a V-a de calitate
(s.Valea Mare, or. Leova), în secţiunea din apropierea s.Giurgiulești corespund clasei a II-a, a V-a
de calitate, în secţiunea din apropierea or. Cahul - clasei a III-a, a V-a de calitate. Calitatea apei r.
Prut conform parametrilor bacterioplanctonici în 2 secţiuni analizate s-a menţinut în limitele clasei a
III-a (poluată moderat), în 2 – clasei a IV-a (poluată), în 4 - clasei a V-a (foarte poluată).
Comparativ cu anul precedent în rîu a crescut conţinutul microorganismelor şi substanţelor
organice. Calitatea apei r. Prut s-a îmbunătăţit în 4 secţiuni (or. Lipcani, or. Costești, s. Braniște,or.
Ungheni) şi în 4 secţiuni s-a înrăutăţit (s. Valea Mare, or. Leova, or. Cahul, s. Giurgiulești).
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mln cel./ml

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,61

1,48
0,41

0,41

0,32

s.Lipcani

or.Costeşti

s.Branişte

0,53

0,23

0,78

or.Cahul s.Giurgiuleşti

or.Ungheni s.Valea Mare or.Leova

secţiunile de prelevare

cantitatea totală a bacteriilor

Fig. 1. Dinamica cantităţii totale medii a bacteriilor în r. Prut pentru anul 2015
Poluarea fecală. În r. Prut poluarea fecală a fost
supravegheată în perioada vegetativă prin analiza a 17 mostre
de apă din 8 secţiuni ale rîului conform a 2 indicatori
bacteriologici de calitate: bacterii coliforme totale şi bacterii
coliforme fecale. Numărul bacteriilor coliforme totale s-a aflat
în limitele 3000-240000 cel./100 ml, atingînd maxima în luna
mai în apropierea s. Braniște. Cantitatea bacteriilor coliforme
fecale a variat în limitele 1000 – 45000 cel./100 ml,
dezvoltarea lor din abundenţă fiind depistată în luna august, în
Escherichia coli
apropierea or. Cahul. Rîul fiind caracterizat de o poluare
Sursa:http://bozonhiggsa.ru/wpcon
nesemnificativă la sfîrşitul perioadei de vegetaţie în luna
tent/uploads/2011/09/bakteriaoctombrie, în apropierea or. Lipcani (clasa a II-a de calitate esherihiya-koli
conform a 2 indicatori). Cea mai înaltă poluare fecală s-a
observat vara, în luna august, în apropierea or. Leova şi or. Cahul (clasa a IV-a conform a 2
indicatori de calitate). Din toate sectoarele cercetate cel mai curat a fost sectorul în apropierea s.
Lipcani (în medie clasa II-a conform a 2 indicatori de calitate). Cel mai poluat sector a fost în
apropierea or. Cahul (în medie clasa a V-a de calitate conform a 2 indicatori de poluare cu fecale).
Generalizarea datelor estimate permite să facem următoarele concluzii: calitatea apei r. Prut, privind
poluarea cu fecale, corespunde clasei a IV-a de calitate (poluată) în secţiunea din apropierea or.
Cahul; în 3 secţiuni (or. Costești, or. Ungheni, s.Valea-Mare) - corespunde clasei a III-a de calitate
(poluată moderat) ; în 3 secţiuni (s. Braniște, or. Leova, s. Giurgiulești) corespunde clasei a IV-a de
calitate (poluată), în secţiunea din apropierea or. Lipcani apa este de o calitate bună (clasa a II-a).
Comparativ cu anul anterior, în rîu puţin s-a micşorat conţinutul bacteriilor coliforme totale şi
bacteriilor coliforme fecale.
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bacterii coliforme fecale
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Fig. 2. Dinamica cantităţii medii a bacteriilor coliforme în r. Prut pentru anul 2015
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Germeni totali, cel./ml

Germeni totali. În total din 8 secţiuni ale r. Prut au fost prelevate şi analizate 17 probe. În
rîu s-au determinat germenii totali mezofili, organisme - indicatoare heterotrofe alohtone, care
demonstrează existenţa substanţelor organice de oxido-reducere uşoară. Cantitatea germenilor totali
a variat în limitele 30-30521 cel./ml, atingînd maxima în luna august, în apropierea or. Cahul.
Intensitatea poluării apei a fost minimă la începutul perioadei de vegetaţie în luna mai, în toate
secţiunile (clasa I-a de calitate), iar maximă – a fost vara în luna august, în apropiere de or. Cahul
(clasa a V-a de calitate). Din toate sectoarele studiate ale r. Prut cele mai curate sectoare au fost în
apropierea or. Costești şi or.Ungheni (în medie clasa a II-a de calitate), iar cele mai poluate sectoare
se află în apropierea or. Leova şi or. Cahul (în medie clasa a IV-a de calitate). Conform analizei
germenilor totali calitatea apei r.Prut s-a atribuit clasei a II-a de calitate, bună, în 2 secţiuni
(or.Ungheni, or. Costești), în 4 secţiuni (or.Lipcani, s.Braniște, s.Valea Mare, s.Giurgiulești) corespunde clasei a III-a de calitate, poluată moderat, în 2 secţiuni (or. Leova, or.Cahul) corespunde clasei a IV-a de calitate, poluată. În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a majorat
conţinutul germenilor totali. Nivelul de poluare a apelor de suprafaţă r.Prut n-a suferit schimbări
esenţiale în 4 secţiuni or. Lipcani, s. Braniște, or. Ungheni, s. Giurgiulești), s-a îmbunătăţit calitatea
apei într-o secţiune (or. Costești) şi s-a înrăutăţit în 3 secţiuni (s. Valea Mare, or. Leova, or. Cahul).
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

15336

9700
5710

5280
1735
s.Lipcani

3343

3939
1155

or.Costeşti s.Branişte or.Ungheni s.Valea Mare or.Leova

or.Cahul s.Giurgiuleşti

Secţiunile de prelevare

Fig. 3. Dinamica cantităţii medii a germenilor totali în r. Prut pentru anul 2015
Fitoplancton. În componenţa specifică a fitoplanctonului nu se atestă schimbări esenţiale
comparativ cu anii precedenți. Baza structurii fitocenozelor în secţiunile studiate a fost formată din
specii care aparţin încrengăturilor: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta, Ocrophyta,
Dinophyta şi Euglenophyta. Algele diatomee indicatoare ale calității apei au reprezentat un spectru
larg al zonelor saprobice, dar mai des au dominat speciile oligobetamezosprobe: Navicula radiosa,
Nitzschia liniare; betamezosaprobe: Rhoicosphenia abbreviata,
Surirella ovata, Diatoma vulgare, Synedra ulna, S. acus, Selaphora
pupula, Gomphonema olivaceum, G.parvulum, Cymbella
lanceolata; beta-alfamezosaprobii Cymatopleura solea, Cyclotella
meneghiniana şi alfamezosaprobii: Nitzschia acicularis,
N.tryblionella, N.palea. Din algele euglenofite au fost întîlnite în
masă speciile: betamezosaprobă – Phacus orbicularis și
alfapolimezosaprobă Euglena proxima. Printre algele verzi au
predominat
g.
Scenedesmus,
Ankistrodesmus,
Eudorina,
Rhoicosphenia abbreviata
Dictyosphaerium și Tetraedron. Numărul de specii determinat în Sursa:http://pinkava.asu.edu/
probe a oscilat în limite largi, începînd cu 6 taxoni în perioada de starcentral/microscope/portal.
primăvară în lacul de acumulare Costești şi atingînd maxima de 22 php?pagetitle=assetfactsheet&
specii în secțiunea din apropierea or. Lipcani, în aceeași perioadă. imageid=26634
Numărul total maximal al fitoplanctonului (0,55 mii cel./ml) şi masa biologică totală maximă
(1,041 mg/l) au fost depistate vara în secțiunea din preajma satului Valea-Mare și au fost
condiționate de dezvoltarea în masă a diatomeelor. Calitatea apei în toate secțiunile analizate
conform masei biologice totale a fost apreciata cu clasa a II-a de calitate. Indicele saprobic calculat
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pentru toate secţiunile din cursul superior şi pînă în cursul inferior al rîului a variat între 1,68 în
secțiunea postului hidrometric a s. Giurgiulești, în perioada de vară pînă la 2,36 în secțiunea din
apropierea s. Valea-Mare deasemenea vara. Valorile indicilor saprobici calculaţi pentru secțiunile
analizate au indicat că în majoritatea secțiunilor r. Prut apa poate fi clasificată la clasa a III-a de
calitate, adica poluată moderat, iar în secțiunile: s Braniște primăvara și vara, lacul de acumulare
Costești – vara și Giurgiulești - vara sa apreciat ca bună și s-a clasificat la clasa a II-a de calitate.
Concentraţia clorofilei “a”. Conţinutul de clorofilă ”a” în r. Prut a fost determinat prin
analiza a 17 mostre de apă din 8 secţiuni ale rîului prelevate în perioada vegetativă. Concentraţia
clorofilei “a” s-a încadrat în limitele 1,2-4,8 g/l. Valoarea minimă a concentraţiei clorofilei “a” a
fost observată în toate secţiunile din cursul superior în perioada de primăvară şi vară, iar valoarea
maximă a fost fixată în luna august în apropierea s. Valea Mare. Activitatea minimă a fotosintezei
organismelor fitoplanctonului a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar activitatea maximă a
fotosintezei - corespunde nivelului mezotrof al gradului de eutrofizare. Din toate sectoarele
cercetate cele mai curate sectoare ale r. Prut au fost în apropierea or. Lipcani, s. Braniște şi or.
Ungheni (1,2 g/l în medie pe an), cel mai poluat sector – în apropierea s. Valea Mare (3,6 g/l în
medie pe an). Pe parcursul anului calitatea apei în toate secţiunile analizate s-a menţinut în limitele
clasei I (foarte bună), ca şi în anul precedent. Gradul de eutrofie în medie pe an corespunde
nivelului mezotrof în apropierea s. Valea Mare şi s. Giurgiulești.
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Fig. 4. Valorile medii ale concentraţiei de clorofilă “a” a algelor din fitoplanctonul
r. Prut, pentru anul 2015

Bosmina longirostris
Sursa:http://cfb.unh.edu/c
fbkey/html/Organisms/CCl
adocera/FBosminidae/GBo
smina/Bosmina_longirostri
s/bosminalongirostris.html

Zooplancton. Comunitatea zooplantonică a fost constituită din 6
specii care aparțin urmatoarelor grupe taxonomice: Cladocera și
Rotifera. Numărul total al organismelor în mostre a constituit aceeași
valoare în ambele probe analizate, aceasta fiind egală cu 2000 ex./m3.
Biomasa totală a organismelor a variat în limitele 0,90–3,20 mg/m3. Pe
parcursul perioadei vegetative au predominat speciile betamezosaprobe,
oligo-betamezosaprobe și alfamezosaprobe, iar indicele saprobic a
oscilat între valorile 1,61–1,99, atingînd maxima în luna august în
secțiunea s.Giurgiulești. Conform mediilor anuale a indicelui saprobic
s-a constatat că calitatea apei r. Prut în secțiunea din or. Lipcani
corespunde clasei I –foarte bună, iar în secțiunea din preajma s.
Giugiulești s-a încadrat în clasa a II-a de calitate, ceea ce caracterizează
calitatea apei ca fiind bună.
Fitobentos. Pentru analiza calităţii apei r. Prut după indicii
fitobentonici, conform programului de lucru stabilit pentru anul 2015,
au fost prelevate 15 probe din 8 secţiuni de monitoring. În mostrele
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analizate au fost depistate specii indicatoare şi varietăţi ale acestora din diferite grupe taxonomice:
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta şi Euglenophyta cu predominarea algelor bacilariofite.
Numărul de specii în mostre a variat de la 10 taxoni în luna mai (în secţiunea din apropierea s.
Giurgiuleşti) pînă la 31 taxoni în luna iulie (în secţiunea din apropierea or. Lipcani). În toate
mostrele au predominat algele filumului Bacillariophyta. Cel mai des întîlnite au fost speciile oligobetamezosaprobe: Nitzschia dissipata, Amphora ovalis, Nitzschia linearis, Cymbella affinis;
betamezosaprobe: Diatoma vulgare, Cocconeis pediculus, Rhoicosphenia curvata, Nitzschia
sigmoidea, Gomphonema parvulum, G.olivaceum, Synedra ulna, Gyrosigma acuminatum, Navicula
capitatoradiata, Surirella ovata. Speciile beta-alfamezosaprobe: Cymatopleura solea, Navicula
menisculusşi alfamezosaprobe: Nitzschia acicularis, N. palea, N. angustata,Navicula
cryptocephalaau fost depistate în secţiunile cu un conţinut organic majorat. Filumul Chlorophyta a
fost reprezentat în masă cu o variaţie destul de mare a valenţei saprobice: Spirogyra porticalis,
Rhizoclonium hieroglyphicum– oligo-betamezosaprobe; Oedogonium cappillare, Cosmarium
formulosum, Cladophora fracta, Coelastrum microsporum– betamezosaprobe. Din algele
euglenofite au fost întîlnite doar speciile betamezosaprobe–Trachelomonas hispida şi T.conica. Din
algele cianofite au fost întîlniţi doar cîţiva reprezentanţi: betamezosaprobul- Phormidium favosum,
alfa-betamezosaproba– Oscillatoria limosa şi alfamezosaproba – Oscillatoria tenuis. Calitatea apei
r.Prut conform parametrilor fitobentonici a fost apreciată cu clasa a II-a de calitate în toate
secțiunile analizate, adică bună.
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Fig. 5.Variaţia indicelui saprobic al fitobentosului rîului Prut în dependenţă de
amplasamentul secţiunilor, pe parcursul anilor 2014-2015
Macrozoobentos. Pe parcursul perioadei vegetative din r.Prut s-au analizat probe atît din
secţiunile incluse în programul de activitate, precum şi probe prelevate în cadrul expediţiei
ecologice „Joint Field Survey 3” organizată în cadrul proiectului EPIRB. Baza structurii
comunităţilor zoobentonice a r. Prut a fost alcătuită din următoarele grupe taxonomice: oligochete,
moluşte (Esperiana esperi, Theodoxus fluviatilis,Radix ovata, Radix peregra, Lithoglyphus
naticoides,Unio tumidus, Unio pictorum, Physella acuta, Dreissena polymorpha, Viviparus
contectus, Stagnicola corvus), insecte (Chironomidae sp., Chaoborus sp., Coenagrion puella,
Agrion virgo, Culicoides sp., Agrion splendens, Heptagenia sulphurea, Gomphus vulgatissimus,
Hydroptila angulata, Aphelocheirus aestivalis, Athericidae sp., Ephemera danica, Corixa sp.,
Sigara felleni, Hydropsyche instabilis, Ilyocoris cimicoides, Aeshna grandis, Simulium sp., Elmidae
sp., Tipula sp., Tabanus sp.), crustacee (Limnomysis benedeni, Corophiumnobile, Gammarus
kischineffensis, Dikerogammarus haemobaphes, Cypria ophtalmica) și Hirudinee (Piscicola
fasciata, Erpobdella octoculata). Numărul speciilor a oscilat în limite de la 5 pînă la 18 taxoni în
probă. În mostra prelevată în perioada de primăvară, din secţiunea în amonte a s. Braniște s-a
depistat numărul total maximal de organisme (1547 ind/m2). Masa biologică totală maximă
(72,307g/m2) a fost înregistrată în mostra prelevată în amonte de s. Valea Mare în luna iulie, pe
contul dezvoltării în masă a moluştelor, în special a bivalvei – Unio tumidus (71,84%). Valorile
indicelui saprobic au variat în limitele de la 1,42 pînă la 2,08 atingînd valoarea maximă în secţiunea
din apropierea satului Valea Mare. Calitatea apei r. Prut s-a menţinut în limitele clasei a II-a, adică
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bună, pe tot cursul rîului, excepţie făcînd secţiunea din or. Cahul (1,42-1,71), care s-a atribuit clasei
a I-a, adică foarte bună.
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Fig. 6. Variaţia indicelui saprobic conform macrozoobentosului r. Prut în dependenţă de
amplasamentul secţiunilor şi anotimp pe parcursul anului 2015
Calitatea apei r. Prut. Evaluarea calităţii apei rîului Prut s-a efectuat conform unui
program de monitoring de supraveghere după următoarele grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila „a”), zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos.
Inventarierea speciilor bioindicatoare a pus în evidenţă organisme cu un spectru larg al saprobităţii
ale fitoplanctonului, fitobentosului şi ale zooplanctonului, în dependenţă de amplasarea secţiunii,
predominarea moluștelor în stratul bental al albiei rîului. Calitatea apei r. Prut conform parametrilor
bacterioplanctonici în 2 secţiuni analizate s-a menţinut în limitele clasei a III-a (poluată moderat), în
2 – clasei a IV-a (poluată), în 2 – clasei a V-a (foarte poluată). Comparativ cu anul precedent, în rîu
a crescut conţinutul microorganismelor şi al substanţelor organice. Calitatea apei r. Prut s-a
îmbunătăţit în 4 secţiuni (or. Lipcani, or. Costești, s. Braniște, or. Ungheni) şi în 4 secţiuni s-a
înrăutăţit (s. Valea Mare, or. Leova, or. Cahul, s. Giurgiulești). Conform analizelor fitoplanctonice,
în majoritatea secțiunilor r. Prut apa poate fi clasificată la clasa a III-a de calitate, adica poluată
moderat, iar în secțiunile: s Braniște primăvara și vara, lacul de acumulare Costești – vara și
Giurgiulești vara s-a apreciat ca bună și s-a clasificat la clasa a II-a de calitate.Calitatea apei
conform indicilor zooplanctonici în secțiunea din or.Lipcani corespunde clasei I (foarte bună), iar în
secțiunea din preajma s.Giugiulești s-a încadrat în clasa a II-a de calitate, ceea ce caracterizează
calitatea apei ca bună. Conform analizelor macrozoobentonice calitatea apei s-a menţinut în limitele
clasei a II-a, adică „bună”, pe tot cursul rîului, excepţie făcînd secţiunea din preajma or. Cahul, care
s-a atribuit clasei I-a (foarte bună). Calitatea apei r. Prut conform parametrilor fitobentonici a fost
apreciată cu clasa a II-a de calitate (apa este bună) în majoritatea secțiunilor analizate, iar secțiunii
or. Costeşti i s-a atribuit clasa I-a de calitate, adică foarte bună.
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Fig. 7. Calitatea apei r. Prut conform grupelor de elemente hidrobiologice pentru anul 2015
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2.1.1.2 . Rîul Medveja

Rîul Medveja
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Medveja începe dintr-un izvor situat pe
teritoriul Ucrainei. Suprafaţa bazinului este de 75,15 km2, cu lungimea albiei principale de 23,56.
Panta albiei constituie 0,012%. Panta medie a versanților – 3,01 gr. Perimetrul bazinului hidrografic
este de 63,7 km. Rîul are densitatea rețelei hidrografice echivalentă cu 0,98 km/km 2. Sinuozitatea
rîului este identică cu 1,29.
Pentru r.Medveja, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere
la secțiunea de monitoring din apropierea or.Lipcani. Pentru evaluarea calității apei, din r. Medveja
s-a prelevat o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton,
clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos
Bacterioplancton. Evaluarea calităţii apei r. Medveja în
secţiunea din apropierea s. Lipcani, conform parametrilor
bacterioplanctonici a fost efectuată pentru prima dată în anul curent.
Din rîu, pe parcursul perioadei vegetative, a fost analizată o singură
probă prelevată vara, în luna august. Numărul total al bacteriilor a
alcătuit 1,13 mln cel./ml (clasa a II-a de calitate), numărul de
saprofite – 18,01 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul dintre
Bacterii saprofite
aceşti indici corespunde valorii 62,74. Calitatea apei r. Medveja se Sursa:http://globalmedicaldisco
consideră ca foarte poluată, ce se atribuie la clasa a V-a.
very.com/wp-content/uploads/
Fitoplancton. Comunităţile fitoplanctonice depistate au fost constituite dintr-un număr
divers de specii indicatoare, din următoarele grupuri taxonomice: Chlorophyta, Cyanophyta,
Euglenophyta şi Bacillariophyta. Deasemenea în probe s-a observat o pondere înaltă a numărului de
indivizi – 35 taxoni în proba analizată primăvara și 7 în cea de vara. Conform rezultatelor estimate,
valenţa saprobă a speciilor fitoplanctonice identificate s-a situat în domeniul oligobeta-beta-alfamezosaprob. În componenţa speciilor dominante au fost depistate algele diatomee: Synedra acus,
Navicula lanceolata, N.gregaria – betamezosaprobe. Din algele clorofite au fost identificate
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speciile: Scenedesmus quadricauda – betamezosaprobă și Ankistrodesmus angustus. Numărul total
0,83 mii cel./ml şi masa biologică totală 1,097 mg/l (clasa a II-a) au alcatuit fitoplanctonul din
proba de primăvară şi respectiv 0,27 mii cel./ml şi 0,386 mg/l (clasa I-a) proba de vară. Indicele
saprobic a alcătuit valorile 2,07 primăvara şi 2,14 vara, aflîndu-se în limitele clasei a III-a de
calitate, ce apreciază apa r. Medveja în secţiunea din or. Lipcani ca poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 1,2 - 3,6
µg/l cu valoarea medie 2,4 µg/l. Valoarea minimă a ei a fost determinată în luna august, iar valoarea
maximă a fost fixată la începutul perioadei de vegetaţie, în luna aprilie. Activitatea minimă a
fotosintezei corespunde nivelului oligotrof al gradului de eutrofizare, iar activitatea maximă a
fotosintezei - nivelului mezotrof al gradului de eutrofizare. Pe parcursul anului calitatea apei s-a
încadrat în limitele clasei I de calitate (foarte bună). Statutul trofic al rîului în medie pe an aparţine
nivelului oligotrof.
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Fig. 8. Dinamica conţinutului de clorofilă „a” a algelor din fitoplanctonul r. Medveja pentru
anul 2015
Zooplancton. Comunitatea zooplanctonică a fost reprezentată de
următoarele grupe taxonomice: Copepoda (Eucyclops serrulatus,
Nauplii) și Rotifera (Rotaria rotatoria). Numărul total de organisme
identificate în probă a fost de 2500 ex/m3, cu masa biologică de 18,5
mg/m3.Valoarea indicelui saprobic a fost influenţată de organismele
alfa- şi betamezosaprobe, astfel a constituit 2,55, ce atribuie calitatea
apei la clasa a III-a de calitate, adică poluată moderat.
Nauplii

Fitobentos. Analiza probelor de fitobentos recoltate în perioada Sursa:https://en.wikipedia.o
vegetativă a anului 2015 din r. Medveja în apropierea or. Lipcani au
rg/wiki/Crustacean_larvae
demonstrat prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Bacillariophyta,
Chlorophyta şi Cyanophyta. În mostrele de apă analizate s-au observat comunităţi taxonomice
reprezentate de 31 taxoni în luna aprilie şi 28 în luna iulie. În probe au fost determinate specii
bacilariofite caracteristice pentru zona oligo-betamezosaprobă– Nitzschia dissipata, N.linearis,
Amphora ovalis; betamezosaprobă– Cocconeis pediculus, Rhoicosphenia curvata, Navicula
lanceolata, N.capitatoradiata, Surirella ovata, Gomphonema parvulum, Nitzschia sigmoidea; betaalfamezosaprobă: Navicula menisculus, Caloneis amphisbaena, Navicula hungarica var.capitata şi
alfamezosaprobă – Navicula cryptocephala, Nitzschia acicularis, N.palea. Speciile din încrengătura
Chlorophyta s-au marcat prin următorii dominanţi: oligo-betamezosaprobul– Rhizoclonium
hieroglyphicum; betamezosaprobii – Oedogonium capillare, Scenedesmus abundans şi
alfamezosaprobul –Ulothrix zonata. Din algele cianofite a fost determinată în masă specia unică
fără valenţă saprobă Pseudobaena galeata, în proba de vară. Indicele saprobic a căpătat valoarea
medie de 2,06, fapt ce indică că apa r. Medveja a avut statutul de bună, atribuindu-se clasei a II-a de
calitate.
Macrozoobentos. Fauna bentonică a r. Medveja, or. Lipcani a fost caracterizată de
prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Heptagenia
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Indicele saprobic

sulphurea, Simulium sp., Aphelocheirus aestivalis, Corixa sp., Chaoborus sp., Culicoides sp.,
Hydropsyche instabilis, Tabanus sp., Gerris lacustris, Elmidae sp., Antherix sp., Ecnomus tenellus,
Elmis sp.,), Crustacea (Gammarus kischineffensis) şi Mollusca (Pisidium sp., Galba truncatula,
Gyraulus albus). Diversitatea numerică a constituit 10-17 taxoni în probă. Numărul total a constituit
circa 2740 ind/m2, cele mai frecvent întîlnite fiind insectele. Biomasa totală (12,395g/m2) a fost
constituită pe contul dezvoltării crustaceului Gammarus kischinefensis (14,23 %). Indicele saprobic
a căpătat valoarea medie de 1,78 situînd calitatea apei r. Medveja în limitele clasei I-a, adică foarte
bună.
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Fig. 9. Variaţia indicelui saprobic conform parametrilor macrozoobentonici, în dependeţă de
perioada de prelevare din r. Medveja pentru anul 2015
Calitatea apei r. Medveja. Evaluarea calităţii apei rîului Medveja s-a efectuat conform
unui program de monitoring de supraveghere după următoarele grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila „a”), zooplancton, fitobentos şi
macrozoobentos.Componenţa de bază a fitoplanctonului a fost reprezentată de alge diatomee, verzi,
cianofite şi euglenofite, ce au indicat o calitate a apei care s-a încadrat în limitele clasei a III-a,
adică “poluată moderat”. Comunităţile macrozoobentonice au fost reprezentate de 10-17 taxoni în
probă, cu predominarea insectelor. Indicele saprobic alcatuit pe baza valorilor speciilor indicatoare
din stratul bental a căpătat valoarea medie de 1,7 , situînd calitatea apei r. Medveja în limitele clasei
I-a, adică foarte bună. Comunitatea zooplanctonică din rîu a fost reprezentată de Copepode și
Rotifere.Valoarea indicelui saprobic a fost influenţată de organismele alfa- şi betamezosaprobe,
astfel a constituit 2,55, ce atribuie calitatea apei la clasa a III-a de calitate, adică poluată moderat.
Structura comunităţilor în fitobentos a fost formată de alge din diferite structuri taxonomice cu
predominarea speciilor diatomee oligobeta-, beta-, beta-alfa- și alfamezosaprobe, iar indicele
saprobic calculat pe baza valorii saprobice a acestor organisme a indicat o calitate a apei ce se
încadrează în limitele clasei a II-a. Calitatea apei privind elementele bacterioplanctonice se
caracterizează cu clasa a V-a, apa fiind – foarte poluată.
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Fig. 10. Calitatea apei r. Medveja conform grupelor de elemente hidrobiologice, pentru anul
2015
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2.1.1.3. Rîul Vilia

Rîul Vilia
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Vilia începe dintr-un izvor situat la 0,5 km spre
sud-vest de s. Buzoviţa, regiunea Cernăuţi (Ucraina) şi debușează în r. Prut la 637 km de la gura
acestuia, la 2 km spre sud-vest de s. Teţcani. Lungimea rîului este de 50 km, suprafaţa bazinului de
recepţie – 298 km2, panta medie – 3,7‰, coeficientul de meandrare – 1,35. Afluenţii principali sunt:
r. Novoseliţa – afluent de stînga, ce se varsă la 34 km de la gura r. Vilia, cu lungimea de 15 km; r.
Stânca – afluent de stînga, se varsă la 15 km de la gura rîului, lungimea – 16 km. Mai sunt încă 52
de afluenţi cu o lungime sub 10 km şi o lungime totală de 111 km. Bazinul de recepţie are înălţimea
medie de 230 m, panta medie - 54%, lungimea – 38 km, lăţimea medie – 7,7 km, densitatea reţelei
hidrografice – 0,64 km/km2, suprafeţe arabile - 70%, păduri - 13%. Bazinul este situat în partea de
nord a Podişului Moldovei de Nord, avînd forma unui dreptunghi, alungit de la nord spre sud. Valea
este în formă de V latin, în amonte de s. Balasineşti - şerpuitoare, la gura de vărsare se îngustează
pînă la 1 km. Lăţimea maximă a văii este de 4,8 km. Versanţii au o înălţime de 40 - 130 m, sunt
preponderent concavi. Lunca este bilaterală, succedîndu-se pe ambele maluri cu o lăţime de 30 100 m. Albia este şerpuitoare, neramificată, pînă la s. Lukaşevka adeseori seacă. Are o lăţime de 1 6 m, adîncimea de 0,1 - 0,6 m. patul albiei este neted, mîlos, la grinduri – pietros şi mîlos sau
pietros şi nisipos.
Pentru r. Vilia în anul 2015 a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere în
secțiunea de monitoring din apropierea s.Tețcani.
Pentru evaluarea calității apei r. Vilia în perioada vegetativă a anului 2015 s-a prelevat cîte o
probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cite 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”,
fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a atins 0,57 mln.cel./ml (clasa I de calitate),
cantitatea bacteriilor saprofite a constituit 8,52 mii cel./ml (clasa a IV-a de calitate), raportul dintre
aceşti indici corespunde valorii 66,90. Calitatea apei privind elementele bacterioplanctonice se
caracterizează cu clasa a IV-a (poluată). Comparativ cu anul precedent, în rîu s-a micşorat
conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
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Fig. 11. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Vilia, pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Comunităţile algale planctonice ale r.Vilia au fost constituite din specii
indicatoare şi variaţii ale acestora care aparţin la 4 grupuri taxonomice precum Bacillariophyta,
Chlorophyta, Euglenophyta şi Cyanobacteria. Speciile identificate au prezentat un spectru larg al
valorilor saprobice şi aparţin de asemenea diferitor zone saprobe
cu predominarea oligobeta- alfa- și alfapolimezosaprobe. Din
speciile diatomee, sensibile la poluarea organică a fost depistată în
număr mic specia Amphora ovalis – oligo-betamezosaprobă.
Speciile betamezosaprobe (slab tolerante la poluare) au fost
întîlnite mai des. Printre dominanții algelor bacillariofite a fost
observată doar specia alfamezosaprobă Navicula viridula –
tolerantă la poluare. Din algele albastre a predominat Oscillatoria
Oscillatoria sp.
sp., iar în proba analizată vara ea a constituit 85,2 % din numarul Sursa:http://w3.marietta.edu/~bi
total. Din algele euglenofite a predominat specia Euglena ol/biomes/laketour1.htm
proxima- polialfamezosaprobă, care indică o poluare înaltă cu
substanţe biodegradabile. Dominanţii algelor verzi au fost reprezentaţi de beta-alfamezosaprobul
Ankistrodesmus falcatus şi speciile genurilor Scenedesmus şi Closterium, dar prioritate numerica a
avut doar specia Ankistrodesmus angustus. Biodiversitatea fitoplanctonică a fost echivalentă cu 9
specii în proba prelevată primăvara şi 19 specii identificate în perioada de vară. Numarul total al
fitoplanctonului a alcătuit primăvara 0,24 mii cel./ml cu biomasa 0,261 mg/l (care face parte din
clasa I-a de calitate a apei), iar vara numărul total de celule a fost 2,64 mii cel./ml și masa biologică
0,885 mg/l ce face parte din clasa a II-a de calitate a apei. Valoarea indicelui saprobic a fost mai
înaltă primăvara – 2,14, iar vara a fost identică cu 2,02, ambele valori încadrîndu-se în limitele
clasei a III-a de calitate, adică apa r. Vilia în secţiunea din apropierea s. Teţcani a fost poluată
moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a”s-a încadrat în limitele
1,2-8,3g/l cu valoarea medie 4,75g/l.Valoarea minimă a conţinutului clorofilei “a” a fost
determinată în luna august, iar valoarea maximă a fost depistată la începutul perioadei de vegetaţie
în luna mai, ce caracterizează activitatea maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonice.
Activitatea minimă a fotosintezei corespunde nivelului oligotrof al gradului de eutrofizare, iar
activitatea maximă a fotosintezei - nivelului mezotrof al gradului de eutrofizare. Conţinutului de
clorofilă “a” în rîu pe parcursul anului indică o calitate a apei de clasa I (foarte bună). În comparaţie
cu anul trecut, în rîu a scăzut puțin conţinutul de clorofilă “a” iar gradul trofic în medie pe an
corespunde nivelului mezotrof.
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Fig. 12. Dinamica conţinutului de clorofilă „a” în r. Vilia pentru anul 2015
Zooplancton. Componenţa speciilor din secțiunea dată a indicat o biodiversitate alcătuită
din 4 specii ce aparţin la 3 grupe taxonomice: Copepoda, Rotifera şi Harpacticoida. Numărul total
de indivizi în proba analizată a fost de 3000 ex/m3, cu masa biologică ce a constituit 38,00 mg/m3.
Valorea indicelui saprobic fiind de 2,20, ceea ce atribuie calitatea apei la clasa II-a de calitate bună.
Fitobentos. Structura comunităţii algale a indicat prezenţa dominantă a bacilariofitelor.
Componenţa speciilor dominante a rămas practic aceeaşi, cu rolul de bază al algelor diatomee din
care fac parte speciile oligo-betamezosaprobe: Amphora ovalis, Stephanodiscus astraea;
betamezosaprobe: Navicula capitatoradiata, Cocconeis
pediculus; beta-alfamezosaprobe: Cymatopleura solea,
Nitzschia recta şi alfamezosaprobe: Nitzschia.palea,
Navicula pygmaea. Din filumul Chlorophyta au fost întîlniţi
doar doi reprezentanţi ai genului Scenedesmus, aceştia fiind
Scenedesmus obliquus– betamezosaprob şi S.spinosus – fără
valoare sabrobică. Diversitatea speciilor în mostră a variat
între 6 - 19 taxoni, cea mai înaltă biodiversitate s-a atestat
Navicula capitatoradiata
vara. Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de 1,97, fapt Sursa:http://algalweb.net/naviculcapit
ce indică că apa r. Vilia a avut statutul de bună, atribuindu-se at.jpg
clasei a II-a de calitate.
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Fig. 13. Abundenţa numerică a principalelor grupe taxonomice depistate în mostrele
de fitobentos din rîul Vilia, pentru anul 2015
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Macrozoobentos. Analiza probelor de macrozoobentos
recoltate în perioada vegetativă a anului 2015 din r. Vilia, s.Teţcani a
demonstrat prezenţa următoarelor grupe taxonomice: oligochete,
insecte (Chironomidae sp., Hydropsyche instabilis, Heptagenia
sulphurea, Dytiscus marginalis, Corixa sp., Elmidae sp., Tabanus
sp., Culicoides sp.), moluşte (Stagnicola corvus, Stagnicola fuscus,
Radix peregra), crustacee (Asellus aquaticus, Gammarus
kischineffensis)
şi
hirudinee
(Cystobranchus
mamillatus,
Glossiphonia heteroclita). În proba dată au fost depistaţi 20 taxoni.
Biomasa totală în r. Vilia reprezintă (10,488g/m2) pe contul
Gammarus kischineffensis
dezvoltării crustaceului Gammarus kischineffensis (40,79%) şi Sursa:https://fr.wikipedia.org/wik
numărul total 3834 ind/m2. Indicele saprobic a căpătat valoarea de i/Gammarus
1,95, ce apreciază calitatea apei r. Vilia ca bună, amplasată în /list/thumbnails?taxon_id=8593
limitele clasei a II-a de calitate.
Calitatea apei r. Vilia. Evaluarea calităţii apei r. Vilia s-a efectuat conform următoarelor
grupe de elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila„a”),
zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos. Componenţa de bază a fitoplanctonului a fost
reprezentată de alge diatomee, cianofite, verzi şi euglenofite, ce au indicat o calitate a apei care s-a
încadrat în limitele clasei a III-a, adică poluată moderat. Comunităţile macrozoobentonice au fost
reprezentate de 8 şi 20 taxoni în probă, cu predominarea crustaceelor și insectelor, indicînd o
calitate a apei de clasa I-a primăvara (foarte buna) și a II-a (bună) vara. În proba de zooplancton
indicele saprobic calculat a atribuit calitatea apei în stratul pelagial la clasa a II-a (bună).
Diversitatea speciilor în mostrele de fitobentos a variat între 6 - 19 taxoni, cea mai înaltă
biodiversitate atestîndu-se vara. Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de 1,97, fapt ce indică că
apa r.Vilia în stratul bental, conform parametrilor fitobentonici, a avut statutul de bună, atribuinduse clasei a II-a de calitate. Starea bacterioplanctonică a fost determinată în limitele clasei a IV-a
(poluată). Comparativ cu anul precedent în rîu s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi al
substanţelor organice.
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Fig. 14. Dinamica calităţii apei r. Vilia conform elementelor hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015

34

2.1.1.4. Rîul Racovăţ

Rîul Racovăţ
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Racovăţ are o lungime de 67,3 km. Izvorul se
află pe teritoriul Ucrainei la 2 km spre nord de s. Clocuşna. Debuşează în lacul de acumulare
Costeşti - Stînca de pe r. Prut, de pe malul stîng, la 1 km spre nord-vest de s. Corpaci. Afluenţii
principali sunt: r. Draghişte (afluent de dreapta cu o lungime de 71,4 km, care se varsă la 6,5 km de
la gura r. Racovăţ), r. Racovăţul Mic (afluent de stînga, se varsă la 30,6 km de la gură şi are o
lungime de 26,5 km), r. Bogda (afluent de stînga, 13,8 km de la gură, 24,7 km lungime), pârâul
Hancăuţi (afluent de stînga, 2,65 km de la gură, lungimea 9,5 km). Racovăţul mai primeşte 40 de
afluenţi cu o lungime totală de 84,1 km. Căderea rîului – 184,2 m, panta medie – 2,74‰. Bazinul
este întins de la nord-nord-vest spre sud-sud-vest. Forma bazinului este asemănătoare unui oval
incorect, lungit mai jos de partea centrală şi ascuţit în partea inferioară.
Lungimea reţelei hidrografice este de 247,2 km; lungimea reţelei de drenaj – 490,4 km;
densitatea reţelei hidrografice – 0,31 km2; suprafaţa ocupată de lacurile de acumulare – 11,56 km2;
coeficientul lacustru – 1,43; coeficientul de meandrare – 1,29.
Suprafaţa bazinului r. Racovăţ este de 808 km2, lungimea bazinului – 57 km. Albia este puţin
şerpuitoare, naturală, curată, cu o lăţime medie de 1 m, adîncimea de 0,1-0,25 m. lunca este
asimentrică, cu o lăţime de cca 60 m, netedă, uscată.
Pentru r. Racovăț, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere
la secțiunea de monitoring din apropierea s. Gordinești.
În scopul evaluării calității apei r. Racovăț s-au prelevat în perioada vegetativă a anului
2015: cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cite 2 probe pentru fitoplancton,
clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Cantitatea totală a bacterioplanctonului a
alcătuit 1,07 mln cel./ml (clasa a II-a de calitate), numărul saprofitelor a
constituit 16,74 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul acestor
indici (a : b) a fost egal cu 63,91. Din rezultatele estimate s-a constatat
că nivelul bacteriologic al rîului este în limitele clasei a V-a de calitate
(foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a majorat conţinutul
microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Bacterii saprofite
Sursa:http://images.finea
rtamerica.com/imagesmedium-large/
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Fig. 15. Dinamica cantităţii totale a bacteriilor în r. Racovăţ pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. În componenţa probelor analizate au fost depistate 11 - 20 specii care aparţin
grupelor principale de alge caracteristice pentru apele de suprafaţă din ţara noastră. Numărul
maximal de specii a fost identificat primăvara. A fost observată o frecvenţă înaltă la algele diatomee
din speciile: Amphora ovalis – oligobetamezosaprobă, Synedra ulna, Nitzschia vermicularis,
N.Sygmoidea – betamezosaprobe, Caloneis amphisbaena – beta-alfamezosaprobă și Nitzschia
acicularis, Nitzschia palea si Navicula pygmaea - alfamezosaprobe. Algele verzi au fost
reprezentate de speciile Scenedesmus angustus și Rhizoclonium sp. Algele euglenofite deseamenea
au fost identificate în probe, dar prioritate numerică au avut speciile Euglena oxyuris –
betaalfamezosaprobă și Phacus orbicularis – betamezosaprobă. Algele cianofite au fost identificate
în probele analizate, dar numărul lor a fost neînsemnat. Numarul total al fitoplanctonului a alcătuit
primăvara 0,299 mii cel./ml cu biomasa 4,388 mg/l (care face parte din clasa a IV-a de calitate a
apei și indică că apa este poluată, iar vara numărul total de celule a fost 0,13 mii cel./ml cu masa
biologică de 0,347 mg/l, ce face parte din clasa I-a de calitate a apei și apreciază apa ca foarte
curată. Valoarea indicelui saprobic a fost mai înaltă primăvara – 2,44, iar vara a fost identică cu
2,25, ambele valori încadrîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate, adică apa r. Racovăț în
secţiunea din apropierea s. Gordinești în perioada evaluată a fost poluată moderat.

Concentrația clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a”a variat în limitele 1,2 - 10,7 µg/l
cu valoarea medie de 5,95 µg/l. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului a
fost determinată în luna august şi a corespuns nivelului oligotrof al gradului de eutrofizare, iar
activitatea maximă a fotosintezei - nivelului eutrof a fost depistată ăn perioada de primavera.
Poluarea apei a fost minimă vara (clasa I de calitate ), iar maxima – primăvara (clasa a II-a de
calitate). Valoarea medie anuală a concentraţiei clorofilei “a” s-a atribuit clasei I-a de calitate
(foarte bună). Gradul trofic al r. Răcovăţ în medie pe an aparţine nivelului mezotrof. Comparativ cu
anul anterior în rîu s-a majorat conţinutul de clorofilă “a.
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Fig. 16. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” a algelor din fitoplanctonu r. Răcovăţ
pentru anul 2015
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Macrothrix laticornis
Sursa:http://www.biolib

Zooplancton. În mostra analizată au fost depistate 5 specii
de organisme zooplanctonice ce aparţin următoarelor grupe
taxonomice: Copepoda (Nauplii, Eucyclops serrulatus), Rotifera
(Rotaria citrina) și Cladocera (Alona guttata, Macrothrix
laticornis). Numărul total de indivizi depistaţi în probă a fost de
2500ex/m3, cu masa biologică identică cu 18,5 mg/m3. Valoarea
indicelui saprobic a fost determinată de numărul mare al
organismelor oligo-betamezosaprobe şi a alcătuit 1,64, atribuind
calitatea apei la clasa a I-a, adică foarte bună.

.cz/en/image/id274785/

Fitobentos. Comunitatea fitobentosului din r. Racovăţ
a fost caracterizată prin prezenţa următoarelor grupe
taxonomice: Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi
Bacillariophyta. În mostrele de apă analizate s-au observat
comunităţi taxonomice reprezentate de 29 taxoni în luna iulie
şi 32 în luna aprilie. Rolul dominant în probe aparţine algelor
diatomee cu predominarea speciilor: Amphora ovalis–oligobetamezosaprobă; Navicula gregaria, Rhoicosphenia curvata,
Nitzschia sigmoidea, Gomphonema olivaceum, Synedra
Navicula gregaria
ulna,Gyrosigma
acuminatum
–
betamezosaprobe; Sursa:http://www.diatomloir.eu/Diat
Cymatopleura
solea,
Navicula
menisculus–
beta- odouces/diatohuit/Navicula%20grega
alfamezosaprobe şi alfamezosaprobe – Nitzschia acicularis,N. ria.
palea, Navicula cryptocephala, N.apiculata. Algele clorofite
Spirogyra porticalis– oligo-betamezosaprobă, Scenedesmus acuminatus, Oedogonium capillare,
Closterium moniliferum – betamezosaprobe şi alfa-betamezosaproba – Stigeoclonium sp. au fost
deasemenea întîlnite, dar în număr mai mic. Filumul Cyanophyta a fost mai sărac atît din punct de
vedere numeric, cît şi taxonomic, fiind întîlnită doar specia betamezosaprobă Phormidium favosum.
Algele euglenofite şi-au marcat prezenţa prin intermediul speciilor betamezosaprobe – Euglena
texta şi Trachelomonas hispida, precum şi poli-alfamezosaproba – Euglena proxima. Indicele
saprobic a variat de la 2,12 pînă la 2,23, iar în medie pe perioada de vegetaţie el a alcătuit 2,17, ce
corespunde clasei a II-a de calitate a apei, deci apa r. Racovăţ este bună.
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Fig. 17. Dinamica taxonilor fitobentonici din diverse nivele saprobice în rîul Racovăţ,
pe parcursul anului 2015
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Macrozoobentos. Fauna bentonică include următoarele grupe taxonomice: Oligochaeta,
Insecta (Chironomidae sp.,Corixa sp., Heptagenia sulphurea, Hydropsyche instabilis, Culicoides
sp., Baetis rhodani, Ishnura elegans, Tipula sp.), Crustacea
(Gammarus kischineffensis) şi Hirudinea (Erpobdella
octoculata). Diversitatea maximă a speciilor în rîu a fost de 8
taxoni. Numărul maximal total de organisme (880 ind/m2), cît şi
biomasa totală au fost înregistrate în mostra colectată în perioada
de primăvară, pe contul dezvoltării a crustaceului Gammarus
kischineffensis (0,435 g/m2 ). Indicele saprobic a oscilat între
1,85-2,02, iar apa r. Racovăţ s-a atribuit clasei a II-a de calitate Hydropsyche instabilis
bună.
Sursa:http://www.boldsystems.org/ind
ex.php/Public_BarcodeCluster?clusterg
uid=BOLD:AAB1966

Calitatea apei r. Racovăț. Evaluarea calităţii apei r. Racovăţ s-a efectuat conform
următoarelor grupe de elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv
clorofila„a”), zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos. Din rezultatele estimate s-a constatat că
nivelul bacteriologic al rîului a fost în limitele clasei a V-a de calitate (foarte poluată). În
comparaţie cu anul trecut, în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice,
iar calitatea apei s-a înrăutăţit. Starea fitoplanctonului indică o calitate a apei de clasa a III-a
(poluată moderat), ce a fost stabilită pe baza dominanţei algelor brune, euglenofite şi verzi.
Componenţa comunităţilor fitobentice a fost reprezentată de alge diatomee oligo-beta- , beta- și
betaalfa-mezosaprobe şi au indicat o calitate a apei ce s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică
bună. Fauna bentonică a fost dominată în prealabil de crustacee, iar apa a fost deasemenea apreciată
ca bună. În probele de zooplancton dezvoltarea maximă s-a observat la speciile
oligobetamezosaprobe, iar indicele saprobic calculat pe baza valorii saprobice a fiecărei specii şi
frecvenţa întîlnirii ei a atribuit calitatea apei la clasa a I-a, indicand o îmbunatațire a calității apei.
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Fig. 18. Dinamica calităţii apei r. Racovăţ conform elementelor hidrobiologice pentru anul de
referinţă 2015
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2.1.1.5. Rîul Ciuhur
Caracterizarea fizicogeografică. Rîul Ciuhur (la izvor Ciuhur) îşi ia cursul de la contopirea
cîtorva izvoare nu prea mari, la 3 km
nord - vest de s. Ocniţa, r-nul Ocniţa,
se varsă în r. Prut din partea stîngă a
malului la 558 km de gură, lîngă or.
Costeşti, r-nul Rîşcani.
Lungimea rîului – 90 km, suprafaţa
bazinului de recepţie – 724 km2,
căderea totală – 175 m, înclinarea
medie 19 ‰, gradul de sinuozitate –
1,38 ‰.
Afluenţii principali: din
dreapta – Valea Ţarului (cu lungimea
de 11 km); din stînga – Valea
Rîul Ciuhur
Şofrîncoasă (lungimea 15 km), rîuleţul
Ciuhureţ (lungimea 15 km).
Albia rîului este slab meandrată, neramificată, la nivelurile înalte inundate lîngă satele
Pociumbeni şi Horodişte rîul străbate toltrele. Albia rîului este puţin şerpuitoare cu adîncimi de 0,2
– 0,4m. Fundul este mîlos, în cursul inferior – pietros. Albia în aval de or. Cupcini este acoperită la
maluri cu vegetaţie, cu fundul argilo - nisipos sau argilos, la praguri acoperite cu nisip sau piatră.
Malurile, în mare parte, sunt foarte abrupte, cu înălţimea de 0,7-2,7 m, în unele locuri se unesc cu
versanţi domoli.
Apa r. Ciuhur, preponderent, este utilizată pentru odihnă şi irigare.
Pentru r. Ciuhur, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere la
secțiunea de monitoring din apropierea s. Horodiște.
În scopul evaluării calității apei r. Racovăț s-au prelevat: cîte o probă pentru
macrozoobentos, bacterioplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a” și fitobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a
constituit 0,38 mln.cel./ml (clasa I de calitate), cantitatea
bacteriilor saprofite a atins 5,98 mii cel./ml (clasa a IV-a de
calitate), raportul dintre aceşti indici corespunde valorii 63,54.
Calitatea apei privind elementele bacterioplanctonice se
caracterizează cu clasa a IV-a (poluată). Comparativ cu anii
precedenţi, calitatea apei se menţine la acelaşi nivel.
Bacterii saprofite

Fitoplancton. Biodiversitatea fitoplanctonică a rîului în Sursa:http://www.rcsismj.com/wp
secţiunea studiată a variat între 19 taxoni vara și 23 primăvara.
-content/uploads/
Fitoflora a fost prezentată de alge cianofite, bacilariofite,
clorofite şi euglenofite. Preponderenţa numerică a algelor diatomee a fost observată în ambele
probe, iar toleranţa lor la poluare rămîne diferită. A fost observată prezența mai abundentă a
formelor betamezosaprobe precum: Cocconeis pediculus, Navicula gregaria și N. capitatoradiata,
deasemenea printre dominanţi au fost depistate speciile Cyclotella meneghiniana –
betaalfamezosaprobă și Navicula pygmaea - alfamezosaprobă. Din algele clorofite putem marca
speciile betamezosaprobe Scenedesmus acuminatus și S. quadricauda. Din algele cianofite au fost
des întîlnite speciile Aphanizomenon flos-aquae - betamezosaprobă și Pseudoanabaena galeata.
Valorile numărului total au fost de 2,54 și 1,90 mii cel./ml respectiv în perioadele de primăvară și
vară, iar valorile masei biologice totale au atins 3,702 mg/l - primăvara și 2,798 – toamna și se
încadreaza în limitele clasei a IV-a de calitate. Indicele saprobic a constituit valorile 2,27 vara și
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2,37 primăvara, oscilînd în limitele clasei a III-a de calitate. Apa acestui rîu în secţiunea din
preajma s. Horodişte a rămas poluată moderat, ca și în anii precedenți.
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Fig. 19. Variaţia biodiversităţii fitoplanctonice în r. Ciuhur,
în dependenţă de anotimp pentru anul 2015
Concentraţia clorofilei “a” Concentraţia clorofilei “a” s-a aflat în limitele 9,5-20,1 µg/l
cu valoarea medie de 14,8 µg/l. Valoarea minimă a fost observată la începutul perioadei de
vegetaţie în luna mai, iar valoarea maximă a fost înregistrată vara în luna august, ce caracterizează
activitatea maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonului. Gradul de poluare al apei a fost
minimal primăvara (clasa I de calitate), iar maximal– vara (clasa a III-a de calitate). Pe parcursul
anului statutul trofic al r. Ciuhur corespunde nivelului eutrof. Valoarea medie anuală a concentraţiei
clorofilei “a” s-a atribuit clasei a II-a de calitate (bună). În comparaţie cu anul trecut, în rîu a scăzut
puţin conţinutul de clorofilă “a”.
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Fig. 20. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” a algelor
din fitoplanctonul r.Ciuhur pentru anul 2015
Fitobentos. În componenţa probelor analizate au fost depistate 23 - 26 specii care aparţin
următorelor grupe taxonomice: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta şi Euglenophyta. Algele
diatomee au predominat atît prin numărul de specii cît şi prin abundenţa lor. Cel mai des au fost
întîlnite speciile betamezosaprobe: Gyrosigma acuminatum, Navicula gregaria, Gomphonema
olivaceum, Surirella ovata; speciiile beta-alfamezosaprobe: Cymatopleura solea, Caloneis
amphisbaena şi speciile alfamezosapobe: Nitzschia acicularis, N. palea, Stephanodiscus hantzschii,
Nitzschia tryblionella, Navicula pygmaea. Din algele clorofite au fost identificați doar cîţiva
reprezentanţi betamezosaprobi – Scenedesmus quadricauda, S. acuminatusşi alfa-betamezosaprobul
- Stigeoclonium sp. Algele cianofite Chroococcus turgidus– oligo-betamezosaprob şi Phormidium
favosum – betamezosaprob au fost deasemenea depistate, dar în număr mai mic. Din filumul
Euglenophyta a fost identificat doar un singur reprezentant oligo-betamezosaprob –Euglena
oxyuris. Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de 2,24, fapt ce indică că apa r. Ciuhur a avut
statutul de bună, atribuindu-se clasei a II-a de calitate. Comparativ cu anul precedent calitatea apei a
suferit modificări esenţiale.
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Fig. 21.Variaţia indicelui saprobic în rîul Ciuhur, pe parcursul
perioadei de vegetaţie a anului 2015
Macrozoobentos. Fauna bentonică a acestui rîu a fost
constituită din 10 specii indicatoare, ce aparţin următoarelor
grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp.,
Hydropsyche instabilis, Heptagenia sulphurea, Simulium sp.,
Apheloceirus aestivalis,Chaoborus sp., Culicoides sp.),
Crustacea (Gammarus kischineffensi) şi Hirudinea (Erpobdella
octoculata). Pe parcusul anului au fost depistaţi cîte 6 taxoni în
proba de primăvară şi 8 taxoni în proba de vară. Pe perioada de
primăvară a fost calculat numărul maxim total de organisme
(1112 ind/m2) , dar biomasa totală maximă a fost înregistrată în
Erpobdella octoculata
perioada de vară (2,888 g/m2). Indicele saprobic a constituit în
medie 1,75, atribuind calitatea apei r. Ciuhur la clasa a I, adică Sursa:http://www.aphotofauna.com/le
ech_erpobdella_octoculata.html
apa r. Ciuhur a fost pe parcursul anului 2015 foarte bună.
Calitatea apei r. Ciuhur. În perioada de vegetaţie a anului 2015 au fost colectate mostre
biologice pentru monitorizarea apei r. Ciuhur conform următoarelor grupe de elemente
hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila „a”), fitobentos şi macrozoobentos.
Evaluarea datelor analizate ale fitoplanctonului au permis aprecierea apei ca poluată moderat,
atribuindu-se la clasa a III-a de calitate. Analiza stratului bental algal a pus în evidenţă
predominarea organismelor betamezosaprobe, iar calitatea apei evaluate în urma identificării
speciilor algale a fost atribuită la clasa a II-a de calitate. Fauna bentonică a acestui rîu a fost
constituită din 6 taxoni în proba de primăvară, şi 8 taxoni în proba de vară. În perioada de primăvară
a fost calculat numărul maxim total de organisme (1112 ind/m2) , iar biomasa totală maximă a fost
înregistrată în perioada de vară (2,888 g/m2). Indicele saprobic a constituit în medie valoarea 1,75,
atribuind calitatea apei r. Ciuhur la clasa a I-a, adică foarte bună.

Clasele de calitate
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Fig. 22. Calitatea apei r. Ciuhur conform grupelor de elemente hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015
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2.1.1.6. Rîul Ciuhureţ

Rîul Ciuhureţ
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Ciuhureţ îşi ia cursul în partea de nord a
Republicii Moldova, se varsă în r. Prut, din partea malului stîng în lacul de acumulare Costeşti –
Stînca. Lungimea rîului – 22,49 km, suprafaţa bazinului de recepţie – 54,98 km2, căderea totală –
175 m, panta albiei este de 0,011‰, gradul de sinuozitate – 1,48%.
Altitudinea medie a rîului este de 201,31 m, maxima fiind 260,87 m, în timp ce minima indică
valoarea de 86,33 m. Panta medie a versanţilor – 3,62 ‰. Densitatea reţelei hidrografice – 0,88
km/km2.
Începînd cu anul 2014, monitorizarea rîului Ciuhureţ se efectuează în secţiunea s. Zăicani,
unde se prelevează probe de apă în conformitate cu Programul de activitate.
Pentru r. Ciuhureț, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere.
Pentru evaluarea calității apei în perioada vegetativă s-a prelevat: cîte o probă pentru
bacterioplancton și zooplancton și cite 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și
macrozoobentos
Bacterioplancton.
Cantitatea
totală
a
bacterioplanctonului a constituit 0,50 mln cel./ml (clasa I
de calitate), numărul saprofitelor a alcătuit 7,50 mii cel./ml
(clasa a IV-a de calitate), raportul dintre aceşti indici
corespunde valorii 66,66. Conţinutul bacteriilor în
mostrele bacterioplanctonice caracterizează calitatea apei
ca poluată (clasa a IV-a). Comparativ cu anul precedent în
rîu s-a micşorat puţin conţinutul microorganismelor şi
Bacterii saprofite
substanţelor organice, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
Sursa:https://www.google.md/url?sa
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Fig. 23. Dinamica cantităţii bacteriilor în r.Ciuhureţ pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Comunităţile fitoplanctonice analizate au fost constituite de specii
indicatoare, din următoarele grupuri taxonomice: Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta şi
Bacillariophyta. Deasemenea s-a observat o biodiversitate constituită din 10 taxoni primăvara și 18
în perioada de vară. Conform rezultatelor estimate, valenţa saprobă a speciilor fitoplanctonice
identificate s-a situat în domeniul oligobeta-beta-betaalfa-alfa-mezosaprob, cu prezenţa mai
abundentă a formelor betamezosaprobe. În componenţa speciilor dominante au fost depistate algele
diatomee Gyrosigma acuminata – beta-mezosaprobă şi Nitzschia acicularis – alfamezosaprobă. Din
algele euglenofite au fost depistate în masă speciile - Trachelomonas planctonica –
oligobetamezosaprobă, T.hispida, Euglena acus, Phacus curvicauda – betamezosaprobe, Euglena
proxima - polialfamezosaprobă. Numarul total al fitoplanctonului a alcatuit primăvara 0,77 mii
cel./ml cu masa biologică totală 0,786 mg/l, care face parte din clasa a II-a de calitate a apei, adică
bună, iar vara numărul total de celule a fost 0,42 mii cel./ml și masa biologică -0,829 mg/l,
deasemenea încadrată în clasa a II-a de calitate a apei. Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,15
primăvara şi 2,20 vara, aflîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate ce a apreciat apa r. Ciuhureţ în
secţiunea din s. Zăicani ca poluată moderat ca și în anul precedent.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 2,4 - 4,7 µg/l
cu valoarea medie de 3,55 µg/l. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului a
fost determinată în luna august şi a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar activitatea
maximă a fost depistată la începutul perioadei de vegetaţie în luna mai şi corespunde nivelului
mezotrof al gradului de eutrofizare. Pe parcursul anului calitatea apei, conform concentraţiei
clorofilei “a” în rîu, s-a încadrat în limitele clasei I de calitate (foarte bună). Statutul trofic al rîului
în medie pe an corespunde nivelului mezotrof. Comparativ cu anul anterior, în rîu s-a majorat
conţinutul de clorofilă „a”.
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Fig. 24. Variația conţinutului de clorofilă “a” în algele fitoplanctonului r.Ciuhureţ
pentru anii 2014-2015
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Zooplancton. În perioada vegetativă a anului 2015, comunitatea zooplanctonică a
r. Ciuhureț a fost reprezentată de organismele din următoarele grupe taxonomice: Copepoda
(Cyclops sp.,) și Rotifera (Branchionus angularis). Numărul total de organisme în proba analizată a
constituit1000 ex/m3, cu masa biologică de 0,20 mg/m3. Calitatea apei, fiind apreciată pe baza
speciei beta-alfamezosaprobe Brachionus angularis. Indicele saprobic a constituit 2,5, fapt ce indică
că apa r. Ciuhureț se atribuie clasei a III-a de calitate și este poluată moderat.

Perioada de vegetaţie

Fitobentos. Analiza mostrelor prelevate pe parcursul perioadei vegetative a anului 2015 din
r. Ciuhureţ au demonstrat prezenţa în comunitatea fitobentosului a
următoarelor grupe taxonomice: Bacillariophyta, Cyanophyta,
Chlorophyta şi Euglenophyta. Componenţa speciilor dominante ale
acestui rîu se deosebeşte prin prezenţa algelor cu saprobitate înaltă.
În urma analizelor mostrelor prelevate s-a observat predominanţa
speciilor caracteristice pentru următoarele zone saprobice: Nitzschia
sigmoidea, Navicula capitatoradiata – betamezosaprobă;
Cymatopleura solea, Nitzschia recta– beta-alfamezosaprobă;
Navicula
pygmaea,
N.cryptocephala,
Nitzschia
palea–
Cymatopleura solea
alfamezosaprobă. Trebuie de menţionat, că în probele analizate s-a
atestat o diversitate mai joasă a speciilor clorofite, au fost întîlnite Sursa:http://craticula.ncl.ac.uk/
EADiatomKey/html/taxon145.ht
speciile unice aşa ca: Ankistrodesmus acicularis –betamezosaprobă, ml
Chlorella vulgaris – poli-alfamezosaprobă şi Ankistrodesmus
angustus – fără valoare saprobică. Comunitatea algelor cianofite a fost marcată de speciile:
Phormidium favosum– betamezosaprobă şi Oscillatoria brevis– alfamezosaprobă. Filumul
Euglenophyta a fost marcat de poli-alfamezosaproba Euglena proxima. Diversitatea speciilor în
mostre a variat între 10 şi 17 taxoni, maxima înregistrîndu-se în luna iulie.Valoarea indicelui
saprobic a oscilat între 2,38, în luna iulie şi 2,49 în luna mai, ceea ce ne demonstrează că apa r.
Ciuhureţ a fost poluată cu substanţe organice biodegradabile. Valoarea medie a alcătuit 2,43 şi
indică o poluare moderată atribuită la clasa a III-a de calitate.
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Fig. 25. Abundenţa numerică a principalelor grupe taxonomice depistate în mostrele
de fitobentos din rîul Ciuhureţ pentru anul 2015
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Macrozoobentos. Fauna bentonică a r. Ciuhureţ, s. Zăicani a fost caracterizată de prezenţa
următoarelor grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Heptagenia sulphurea, Polycentropus
flavomaculatus, Dytiscus marginalis, Limnephilus sp.,
Hydropsyche
instabilis),
Crustacea
(Gammarus
kischineffensis). Biodiversitatea a constituit 6 taxoni în probă.
Numărul total de organisme în proba ce a fost prelevată vara a
constituit circa 1820 ind/m2, cele mai frecvent întîlnite fiind
insectele. Biomasa totală în această probă este egală cu 1,488
Polycentropus flavomaculatus
g/m2 pe contul dezvoltării a clasei Insecta, Polycentropus
Sursa:http://www.freshwaterlife.org/im flavomaculatus (50%). În proba prelevată primăvara numărul
agearchive/main.php?g2_itemId=4354 total de organisme este egal cu 428 ind/m2,, cu biomasa totală
de 3,048 g/m2. Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de
1,98, situînd calitatea apei r. Ciuhureţ în limitele clasei a II-a, adică bună.

Elementele hidrobiologice

Calitatea apei r. Ciuhureţ. În anul 2015 a fost apreciată pe baza informaţiei bazate pe o
singură secţiune de control, conform urmatoarelor grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos și macrozoobentos. Valorile indicelui
saprobic, calculat în mostrele de fitoplancton, fitobentos și zooplancton au caracterizat calitatea apei
ca poluată moderat, ce se atribuie la clasa a III – a de calitate ca și în anul precedent. Conform
faunei bentonice apa din stratul bental a fost apreciată ca bună, atribuindu-se clasei a II-a de calitate.
Conţinutul bacteriilor în mostrele bacterioplanctonice caracterizează calitatea apei ca poluată (clasa
a IV-a). Comparativ cu anul precedent în rîu puțin s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi
substanţelor organice.
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Fig. 26. Calitatea apei r. Ciuhureţ conform grupelor de elemente hidrobiologice
pentru anul 2015.
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2.1.1.7. Rîul Camenca

Rîul Camenca
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Camenca începe la 3 km spre nord de s.
Borosenii Noi, debușează în r. Prut de pe malul stîng la 466 km de gura acestuia, la 1,5 km spre sud
de s. Pruteni. Lungimea rîului este de 93 km, suprafața bazinului de recepție – 1230 km2, căderea
totală – 136 m, panta medie – 1,5‰, coeficientul de meandrare – 1,6.
Afluenții pricipali de stînga sunt: r. Camencuța (cu lungimea de 18 km), r. Căldărușa (40 km),
un rîu fără nume (11 km), r. Șovățul Mic (42 km).
Bazinul este situat pe Cîmpia Prutului de Mijloc. Are o formă neregulată, în cursul inferior
este dezvoltat numai pe partea stîngă, asimetric, alugit de la nord spre sud-est. Cotele absolute ale
cumpenei de apă – 100-230 m; lungimea liniei cumpenei de apă – 176 km, coeficientul dezvoltării
cumpenei-1,42, lungimea bazinului – 60 km, lățimea medie – 20 km, coeficientul de lățime – 0,34.
Relieful este deluros, în amonte de s. Balatina formele negative de relief se manifestă prin
vîlcele lungi și adînci, cu versanți abrupți și cumpene de apă ascuțite; în aval de s. Balatina rîul
curge prin valea r. Prut. Înălțimea medie a bazinului este de 140 m.
Bazinul este constituit din roci sedimentare, în special din calcare. Solurile sunt cernoziomuri
podzolite și levigate. Teritoriul în proporție de 65% este valorificat agricol, pădurile (stejar, salcîm),
livezile, etc., ocupînd doar 6% din suprafața bazinului de recepție, lacurile – 1%.
Monitorizarea sistematică a calității apei r. Camenca a fost inițiată în anul 2014 la secțiunea
de monitoring s. Camenca. În anul 2015, pentru r. Camenca a fost stabilit un program de monitoring
de supraveghere. Pentru evaluarea calității apei s-a prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și
zooplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a fost egal cu 0,44 mln.cel./ml (clasa a I-a de
calitate), cantitatea bacteriilor saprofite a atins 6,46 mii cel./ml (clasa a IV-a de calitate), raportul
dintre aceşti indici corespunde valorii 68,11. Calitatea apei r. Camenca s-a considerat ca poluată, ce
se atribuie la clasa a IV-a. În comparaţie cu anul trecut, în rîu s-a micşorat conţinutul
microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
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Fig. 27. Variația cantităţii bacteriilor în r. Camenca pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Comunitatea fitoplanctonului din r. Camenca a fost caracterizată de prezenţa
următoarelor grupe taxonomice: Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. În
mostrele de apă analizate s-a identificat o biodiversitate reprezentată de 10 taxoni în luna mai şi 33
în luna august. În urma analizelor efectuate s-a observat o preponderenţă numerică a speciilor
diatomee așa precum: Caloneis amphisbaena -betaalfamezosaprobă și Navicula reinhardtii - specie
tolerantă la poluare. Celelalte specii identificate, din diferite grupuri taxonomice au avut frecvență
neînsemnată. Primăvara sa atestat cea mai joasă dezvoltare a fitoplanctonului cît numeric atît și
cantitativ. Numarul total a constituit 0,10 mii cel./ml, iar masa biologică totală a fost echivalentă cu
0,135 mg/l, ce caracterizează calitatea apei ca foarte buna. Numărul total maximal al
fitoplanctonului (1,44 mii cel./ml) şi masa biologică totală maximală (3,219 mg/l – cl. a IV-a de
calitate) au fost depistate în mostra prelevată vara. Indicele saprobic a înregistrat valoarea 2,31
primăvara şi 2,19 vara. Aceste valori au atribuit calitatea apei r. Camenca în secţiunea s. Camenca
la clasa a III-a, ce se caracterizează ca poluată moderat, ca și în anul precedent.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a încadrat în limitele 3,6 -15,4
µg/l cu valoarea medie 9,5 µg/l. Valoarea minimă a conţinutului clorofilei “a” a fost determinată la
începutul perioadei de vegetaţie în luna mai, iar valoarea maximă a fost depistată în luna august, ce
caracterizează activitatea maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonice. Activitatea minimă
a fotosintezei corespunde nivelului mezotrof al gradului de eutrofizare, iar activitatea maximă a
fotosintezei a indicat un nivel eutrof al gradului trofic. Poluarea apei a fost minimă primăvara (clasa
I de calitate), iar maxima – vara (clasa a II-a de calitate). Comparativ cu anul anterior în rîu s-a
majorat conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 28. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” din algele fitoplanctonului r. Camenca
pentru anii 2014-2015
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Zooplancton. În proba analizată au fost depistate 2 specii de organisme zooplanctonice ce
aparţin grupei Rotifera (Asplanchna sp., Notholca acuminata). Numărul total de organisme în probă
a fost de 1000 ex/m3. Indicele saprobic a constituit 1,20, ce atribuie calitatea apei r. Camenca la
clasa a I-a, adică foarte bună.

Indicele saprobic

Fitobentos. Au fost determinate de la 18 specii în luna aprilie, pînă la 23 în luna iulie, acestea
aparţinînd la 4 grupe taxonomice: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta.
Speciile încrengăturii Bacillariophyta au fost reprezentate de betamezosaprobii: Surirella ovata,
Navicula gregaria, N.lanceolata, Rhoicosphenia curvata,
Gomphonema parvulum, G.olivaceum; beta-alfamezosaprobe:
Caloneis amphisbaena,Cymatopleura solea, Navicula hungarica
var.capitataşi alfamezosaprobe: Navicula pygmaea, Nitzschia
angustata, N. palea, Navicula cryptocephala, Nitzschia acicularis.
Încrengătura Chlorophyta a fost reprezentată în masă de speciile
betamezosaprobe Oedogonium capillareşi Cladophora fracta. Din
algele cianofite au predominat organismele betamezosaprobe–
Phormidium favosum şi Merismopedia glauca. Speciile filumului
Navicula pygmaea
Euglenophyta s-au întîlnit în număr mai mic, fiind depistaţi doar
Sursa:http://www.algae.md/An
cîţiva reprezentanţi din diferite zone saprobice: Euglena oxyuris–
oligo-betamezosaprobă; Phacus orbicularis, Euglena texta– keta.aspxid=i393
betamezosaprobă şi poli-alfamezosaproba –Euglena proxima.
Indicele saprobic a oscilat de la 2,25 pînă la 2,33 şi a alcătuit în medie pe toată perioada de
vegetaţie 2,29, ce corespunde clasei a II-a de calitate a apei, deci apa r. Camenca este bună.
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Fig. 29. Variaţia indicelui saprobic a fitobentosului rîului Camenca în dependenţă de
perioada de prelevare pentru anii 2014-2015
Macrozoobentos. Comunitatea macrozoobentosului din r. Camenca, s. Camenca a inclus 14
specii din următoarele grupe taxonomice: Oligocheta, Insecta (Chironomidae sp., Culicoides sp.,
Simulium sp., Hydropsyche instabilis, Heptagenia sulphurea. Mesovelia furcata, Chrysops
viduatus), Crustaceae (Gammarus kischineffensis, Dikerogammarus haemobaphes, Asselus
aquaticus) şi Hirudineae (Erpobdella octoculata, Hirudo medicinalis, Glossiphonia concolor).
Diversitatea speciilor în rîu a variat între 6-10 taxoni. Numărul total de organisme a oscilat între 135
– 4516 ind/m2, iar biomasa totală maximă a căpătat valoarea de 6,29g/m2. Pe timp de primăvară s-a
observat o dezvoltare abundentă a chironomidelor (72.96%), iar în perioada de vară a fost observată
dezvoltarea intensă a oligochetelor (64.48%). Media indicelui saprobic a constituit valoarea 2.01,
atribuind calitatea apei r. Camenca la clasa a II-a, adică bună.
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Fig. 30 . Parametrii macrozoobentici monitorizaţi în r.Camenca pe parcusul anului 2015

Elementele hidrobiologice

Calitatea apei r. Camenca. Pentru evaluarea calităţii apei r. Camenca, în perioada
vegetativă a anului s-au prelevat şi analizat probe de bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi
macrozoobentos. În urma analizei mostrelor de fitoplancton s-a observat o preponderenţă a speciilor
diatomee cu predominarea zonei betamezosaprobe şi beta-alfamezosaprobe. Calitatea apei conform
microorganismelor bacterioplanctonului s-a considerat ca poluată, ce se atribuie la clasa a IV-a. În
comparaţie cu anul trecut, în rîu s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice.
Conform indicelui saprobic al fitoplanctonului calitatea apei sa încadrat în clasa a III-a, fiind
“poluată moderat”, iar conform speciilor din fitobentos şi macrozoobentos s-a atribuit clasei a II-a,
adică „bună”.
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Fig. 31. Calitatea apei r. Camenca conform elementelor hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.1.1.8. Rîul Glodeanca
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul își ia inceputul din acumularea de apă
din amonte de satul Lupăria și debușează
în rîul Căldărușa din partea stîngă la 9 km
de la gură, la 3,7 km spre nord de
s.Viișoara. Lungimea rîului este de 30
km, panta medie 3,3‰. În rîu se varsă 17
afluenți sub 10 km lungime, cu o lungime totală
de 48 km. Bazinul este situat pe Cîmpia Prutului
de Mijloc, alungit de la nord-est spre sud-vest.
Înălțimea medie a bazinului – 150 m, suprafața –
147 km2 , panta medie - 74‰, lungimea – 28
km, lațimea medie – 5,2 km, densitatea rețelei
hidrografice – 0,53 km/km2, coeficientul de
sinuozitate al rîului – 1,14. Relieful este slab
dezmembrat de văi și vîlcele. Adîncimea rîului
este de 0,5 m, viteza cursului de apă variază de
la 0,1 pînă la 0,3 m/s. În anii secetoși albia pe unele sectoare seacă. Ea este stabilă, în unele locuri e
acoperită cu stuf și rogoz. Patul albiei este mîlos, uneori lutos. Malurile sunt constituite din argile
nisipoase și nisipo-argiloase, abrupte, cu înălțimea de 0,6 – 1,3 m, în unele locuri se contopesc cu
versanții vaii, la muchii sunt înierbate.
Pentru
rîul
Glodeanca, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere în secțiunea de
monitoring din apropierea s. Dușmani. În perioada vegetativă a anului, pentru evaluarea calității
apei s-au prelevat: cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos
Bacterioplancton. Din rîu în decursul perioadei vegetative a fost
colectată şi prelucrată o probă în luna august. Cantitatea totală a
bacterioplanctonului a constituit 1,95 mln cel./ml (clasa a II-a de
calitate), numărul saprofitelor a atins 30,2 mii cel./ml (clasa a V-a de
calitate), raportul acestor indici (a : b) a fost egal cu 64,56. Calitatea apei
r. Glodeanca conform elementelor bacterioplanctonice reflectă clasa a
V-a de calitate, adică foarte poluată.

Bacterii saprofite
Sursa:https://encryptedtbn
0.gstatic.com/images

Fitoplancton. Comunităţile fitoplanctonice depistate au fost
constituite dintr-un număr restrîns de specii indicatoare, din următoarele grupuri taxonomice:
Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta şi Bacillariophyta. Deasemenea s-a observat o pondere
joasă a numărului de indivizi în probe - 11 taxoni în fiecare probă analizată, ce putea fi cauzată de o
turbiditate sporită a apei. Conform rezultatelor estimate, valenţa saprobă a speciilor fitoplanctonice
identificate s-a situat în domeniul oligobeta-beta-alfa-mezosaprob. În componenţa speciilor
dominante au fost depistate algele diatomee: Nitzschia longissima forma parva – betamezosaprobă
și Navicula pygmaea– alfamezosaprobă. Din algele clorofite au fost depistate speciile: Crucigenia
tetrapedia – oligobetamezosaprobă, Tetraedron minimum– betamezosaprobă și Ankistrodesmus
angustus. Numărul total 0,11 mii cel./ml şi masa biologică totală 0,135 mg/l au alcatuit
fitoplanctonul din proba de primăvară respectiv 0,26 mii cel./ml şi 0,461 mg/l în proba de vară.
Conform valorilor masei biologice totale în ambele probe analizate calitatea apei se apreciază ca
foarte bună si se clasifică la clasa I-a de calitate. Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,51 primăvara
şi 2,14 vara, aflîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate, ce apreciază apa r. Glodeanca în
secţiunea din s. Dușmani ca poluată moderat .
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Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 27,2 – 30,8
µg/l cu valoarea medie de 29,0 µg/l. Valoarea minimă s-a depistat vara, iar valoarea maximă s-a
înregistrat la începutul perioadei de vegetaţie, ce reflectă activitatea maximală a fotosintezei
organismelor fitoplanctonului. Pe parcursul anului, stadiul trofic al rîului aparţine nivelului
oligotrof. Gradul de eutrofizare a rîului corespunde nivelului hipertrof. Calitatea apei r. Glodeanca
indică clasa a III-a de calitate, adică poluată moderat.
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Fig. 32. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. Glodeanca pentru
anul 2015
Zooplancton. Comunitatea zooplanctonică a r. Glodeanca a fost
cercetată în baza probei prelevate în apropierea s. Dușmani, în care au
fost identificate 7 specii, ce aparţin la 3 grupe taxonomice: Cladocera
(Moina macrocopa, Chydorus ovalis) Copepoda (Eucyclops serrulatus,
Cyclops vicinuus, Eudiaptomus vulgaris) şi Rotifera (Asplanchna
priodonta). Numărul total de organisme identificate în probă a
constituit 9000 ex/m3 şi a fost alcătuit în prealabil de formele naupliale
ale copepodelor. Valoarea masei biologice calculate a fost egală cu
219,5 mg/m3. În baza valorilor de saprobitate, ce au variat între 1,20 şi
2,15, a fost calculat indicele saprobic, care a constituit 1,64 şi a atribuit
calitatea apei rîului la clasa a I-a, adică foarte bună.

Eudiaptomus vulgaris
Sursa:https://en.wikipedia.o
rg/wiki/Eudiaptomus

Fitobentos. Au fost determinate de la 12 specii în luna mai, pînă
la 16 în luna august, acestea aparţinînd la 4 grupe taxonomice:
Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta. Speciile
încrengăturii Bacillariophyta au fost reprezentate de betamezosaprobii:
Navicula gregaria, Surirella capronii; beta-alfamezosaprobul–
Anomoeoneis sphaerophora şi alfamezosaprobele: Nitzschia palea, N.
acicularis, N.angustata. Încrengătura Chlorophyta a fost reprezentată
Merismopedia glauca
în masă de speciile betamezosaprobe Scenedesmus abundans, Sursa:http://protist.i.hosei.ac
S.acuminatus, S.quadricauda şi Ankistrodesmus acicularis. Din algele .jp/PDB/Images/prokaryotes/
cianofite au predominat organismele betamezosaprobe–Phormidium Chroococcaceae/Merismoped
ia/glauca_6.html
favosum şi Merismopedia glauca. Din filumul Euglenophyta a fost
identificat doar un singur reprezentant poli-alfamezosaprob–Euglena
proxima. Indicele saprobic a oscilat de la 2,05 pînă la 2,45 şi a alcătuit în medie pe toată perioada de
vegetaţie 2,25, ce corespunde clasei a II-a de calitate a apei, deci apa r. Glodeanca este bună.
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Fig. 33. Dinamica sezonieră a parametrilor fitobentonici monitorizaţi în r. Glodeanca
pe parcursul anului 2015
Macrozoobentos. Mostrele prelevate pe parcursul perioadei vegetative a anului 2015 din
r. Glodeanca, s. Duşmani au demonstrat prezenţa în comunitatea macrozoobentosului a
următoarelor grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp.), şi Crustacea (Cypria
ophtalmica, Limnomysis benedeni, Argulus foliaceus), în total 5 specii. Valorile maxime ale
numărului total de organisme fiind (440 ind/m2) şi a biomasei (0,888g/m2) pe contul dezvoltării
insectei – Chironomidae sp. Indicele saprobic a constituit 1,83, ceea ce atribuie calitatea apei r.
Glodeanca la clasa a II-a, adică bună.

Elementele hidrobiologice

Calitatea apei r.Glodeanca în anul 2015 a fost apreciată pe baza informaţiei dintr-o
singură secţiune de control, conform urmatoarelor grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv conținutul de clorofila a), zooplancton, fitobentos și
macrozoobentos. Valoarea indicelui saprobic calculat în mostra de zooplancton a apreciat calitatea
apei din stratul pelagial al rîului în perioada de vară ca foarte buna. Organismele din fitobentos și
macrozoobentos au indicat o calitate a apei din stratul bental de clasa a II-a, adica buna. Dezvoltarea
algelor a indicat o calitate a apei atribuită la clasa a III-a de calitate în ambele probe analizate, iar
gradul de eutrofizare a rîului a corespuns nivelului hipertrof. Conţinutul bacteriilor în mostra
bacterioplanctonică a caracterizat calitatea apei ca poluată (clasa a IV-a) .
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Fig. 34. Calitateai apei r. Glodeanca, conform elementelor hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.1.1.9. Rîul Sovăţul Mare

Rîul Şovăţul Mare
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe la 3,1 km spre nord-est de s. Ilenuţa şi
debuşează în r. Şovăţul Mic de pe malul stîng la 3 km de la gura de vărsare, la 0,7 km spre nordvest de s. Cuzmenii Vechi. Lungimea rîului – 25 km, panta medie – 2,5%.
Bazinul de recepţie este în formă de frunză cu partea dreaptă mai bine dezvoltată. Înălţimea
medie a bazinului de recepţie este de 120 m, suprafaţa – 203 km2, panta medie - 70‰, lungimea –
23 km, lăţimea – 8,8 km, densitatea reţelei hidrografice – 0,5 km/km2, coeficientul de meandrare –
1,13.
Lunca este bilaterală, vizibilă între acumulările de apă. Predomină lăţimea de 60-150 m, cu
maximă – 250 m (la gura rîului). Suprafaţa luncii este netedă, uscată, în împrejurimile s. Albineţul
Vechi puţin mlăştinoasă. Albia este neramificată, cu o lăţime de 1-7 km, adîncimea 0,1-0,4 m,
viteza cursului de apă – 0,1-0,3 m/s. Patul albiei este mîlos, în aval de s. Albineţul Vechi este mîlos
şi lutos.
Pentru rîul Șovățul Mare, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de
supraveghere în secțiunea de monitoring din apropierea s. Ilenuța. Din rîu, pentru evaluarea calității
apei în perioada vegetativă a anului 2015 s-au prelevat: cîte o probă la bacterioplancton și
zooplancton și cîte 2 probe de fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos
Bacterioplancton. Cantitatea totală a bacteriilor a alcătuit 0,82 mln.cel/ml (clasa a I-a de
calitate), iar numărul bacteriilor saprofite - 2,72 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate). Raportul
acestor indici (a : b) a fost egal cu 64,46. Calitatea apei r. Şovăţul Mare, privind parametrii
bacterioplanctonici, este considerată ca foarte poluată şi aparţine clasei a V-a de calitate. În
comparaţie cu anul precedent în rîu s-a micşorat puțin conţinutul microorganismelor şi substanţelor
organice.
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Fig. 35. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Şovăţul Mare pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Pe parcursul anului 2015, în urma analizei probelor prelevate din r. Şovăţul
Mare din preajma s. Ilenuţa, au fost depistate următoarele grupuri taxonomice: Cyanophyta,
Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Biodivesitatea fitoplanctonului a fost foarte joasă din
cauza turbidităţii sporite şi a constituit corespunz 8 şi 12 taxoni în cele 2 probe de apă prelevate şi
analizate. Frecvenţa speciilor a fost deasemenea foarte joasă. S-au înregistrat doar specii diatomee
cu o sensibilitate la poluare diversă, începînd cu alga oligo-betamezosapobă Fragillaria capucina
sensibilă la poluare, speciile betamezosaprobe Navicula gregaria, Surirella capronii, Synedra ulna,
speciile beta-alfamezosaprobe: Navicula menisculus, Caloneis amphisbaena şi încheind cu specia
tolerantă la poluare, alga alfamezosaprobă Navicula rhyncocephala . Numărul total 0,16 mii cel./ml
şi masa biologică totală 0,52 mg/l au alcătuit fitoplanctonul din proba de vară şi respectiv 0,24 mii
cel./ml şi 0,587 mg/l în proba de primăvară. Valoarea indicelui saprobic a fost puţin mai înaltă vara
– 2,25, iar primăvara a fost identică cu 2,18, ambele valori încadrîndu-se în limitele clasei a III-a de
calitate, adică apa r. Şovăţul Mare în secţiunea din s. Ilenuţa a fost poluată moderat .
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 7,1 23,7g/l cu valoarea medie 15,4 g/l. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor
fitoplanctonului a fost observată la începutul perioadei de vegetaţie în luna mai şi corespunde
nivelului mezotrof al gradului de eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a fost fixată vara,
în luna august şi a indicat un nivel eutrof al gradului trofic. Poluarea apei a fost minima primăvara
(clasa I de calitate ), iar maxima – vara (clasa a III-a de calitate).Valoarea medie anuală a
concentraţiei clorofilei “a”s-a menţinut la nivelul clasei a II-a de calitate, adică bună. Stadiul trofic
al rîului în medie pe an aparţine nivelului eutrof. În comparaţie cu anul precedent în rîu a crescut
conţinutul de clorofilă “a”, iar calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 36. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” din fitoplanctonul r. Şovăţul Mare
pentru anii 2014-2015
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Zooplancton. În perioada vegetativă a anului 2015, comunitatea
zooplanctonică a r. Şovăţul Mare, a fost reprezentată de organismele
din următoarele grupe taxonomice: Cladocera (Chydorusovalis), și
Harpaticoida (Onychocampus mohhamed). Calitatea apei fiind
determinată de speciile oligo-betamezasaprobe Chydorussphaericus şi
Colurellaunicinata. Indicele saprobic a constituit 1,57, fapt ce indică că
apa r. Şovăţul Mare se atribuie clasei I de calitate, adică este foarte
bună.

Chydorus ovalis
Sursa:http://www.mori
mpressionen.at/LERIE
N/pic-1000175.htm
perioadei vegetative
_sanguisuga din r.

Fitobentos. Conform rezultatelor celor 2 probe prelevate pe parcursul
Şovăţul Mare, s. Ilenuţa, flora bentonică include următoarele grupe taxonomice: Bacillariophyta,
Chlorophytaşi Euglenophyta. În majoritatea probelor s-a observat
dominanţa
speciilor
diatomee.
Acestea
sunt
speciile
betamezosaprobe: Synedra ulna, Navicula lanceolata, Surirella
capronii şi alfamezosaprobe: N
itzschia acicularis, Navicula
cryptocephala, Nitzschia tryblionella. Din algele clorofite au fost
determinate
speciile
betamezosaprobe–Cladophora
fracta,
Oedogonium capillare şi Spirogyra varians, Ankistrodesmus falcatus
– beta-alfamezosaprobe. Filumul Euglenophyta a fost marcat de
prezenţa speciei unice Euglena oxyuris- oligo-betamezosaprobă.
Spirogyra varians
Diversitatea speciilor în mostre a variat între 6 taxoni în luna iulie şi
13 taxoni în luna mai. Valoarea indicelui saprobic s-a menţinut
Sursa:http://protist.i.hosei.a
practic aceeaşi pe întreaga perioadă de vegetaţie, în medie a alcătuit
c.jp/pdb/Images/Chlorophyt
2,14, ceea ce corespunde clasei a II-a de calitate a apei, deci apa
a/Spirogyra/group
r. Şovăţul Mare este bună.

Nr.de
specii=18

Clasa de
calitate a
II-a
"bună"

Indicele
saprobic
med/an 2,14

Fig. 37. Totalitatea parametrilor fitobentonici monitorizaţi în rîul Şovăţul Mare
pe parcursul anului 2015
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Macrozoobentos. Fauna bentonică din r. Şovăţul Mare,
s. Ilenuţa a fost constituită din 20 specii distincte. În fiecare probă au
fost depistaţi 7 taxoni. Au fost întîlnite următoarele grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Culicoides sp.,
Heptagenia sulphurea, Podura aquatica), Crustacea (Gammarus
kischineffensis), Ostracoda (Cypria ophtalmica). Numărul total a
variat în limite largi între 348 - 1424 ind/m2, iar biomasa maximă
Culicoides sp.
totală a atins valoarea de 1,416 g/m2. Indicele saprobic mediu a
constituit 1,83. Conform indicelui saprobic calitatea apei r. Şovăţul Sursa:http://www.mdfrc.org.au/b
Mare a corespuns clasei a II-a, adică bună.
ugguide/display.asp?type=6&clas
s=17&subclass=&Order=7&famil
y=253&genus=552&couplet=0

Calitatea apei r. Şovăţul Mare pe parcursul anului 2015 a fost evaluată pe baza a 5
grupe de elemente hidrobiologice. Conform rezultatelor analizelor bacterioplanctonice, apa rămîne
ca și în anul precedent încărcată bacteriologic și se apreciază ca foarte poluată, atribuită la clasa a
V-a de calitate. Biodivesitatea fitoplanctonului a fost foarte joasă şi a constituit 8 şi 12 taxoni.
Valorile medii ale indicelui saprobic pe parcursul perioadei vegetative s-au încadrat în limitele
clasei a III-a, adică apa a fost poluată moderat. Comunitatea zooplanctonică a fost predominată de
organismele ce aparţin grupelor taxonomice Cladocera şi Harpacticoida. Biodiversitatea
macrozoobentosului a fost reprezentată de următoarele grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Culicoides sp., Heptagenia sulphurea, Podura aquatica), Crustacea (Gammarus
kischineffensis), Ostracoda (Cypria ophtalmica), în baza acestor specii a fost calculat indicele
saprobic mediu, care a constituit 1,83, atribuindu-se clasei a II–a de calitate, adică bună.
Fitobentosul, deasemenea, a indicat o calitate a apei bună în stratul bental al rîului.
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Fig. 38. Calitatea apei conform parametrilor hidrobiologici în r. Şovăţul Mare pe parcursul
anului 2015
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2.1.1.10. Rîul Gîrla Mare

Rîul Gîrla Mare
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul îşi are izvorul la 0,3 km spre nord de satul
Catranîc şi debuşează în r. Prut, de pe malul stîng la 410 km de la gură, la 2 km spre sud-vest de
s. Petreşti. Lungimea rîului este de 40 km, panta medie – 1,6‰. Are doar un afluent mai mare, un
rîu fără nume, care se varsă de pe malul stîng la 30 km de la gură, cu o lungime de 12 km. Bazinul
este traversat de 42 afluenţi cu o lungime sub 10 km şi cu o lungime totală de 102 km.
Bazinul de recepţie este situat pe Cîmpia Prutului de Mijloc, alungit de la nord spre sud.
Înălţimea medie a bazinului este de 120 m, suprafaţa – 285 km2, panta medie - 83‰, lungimea 38
km, lăţimea medie – 7,5 km, densitatea reţelei hidrografice – 0,54 km/km2, coeficientul de
meandrare – 1,11.
Valea este slab şerpuitoare, în formă de litera V, cu o lăţime medie de 2,5-3,0 km, maximă –
3,5 km (la 7 km de la gură), minimă – 1,6 km (la 0,8 km în aval de s. Hitreşti). Versanţii văii sunt
dezmembraţi de vîlcele şi ravene, concavi, abrupţi, cu o înălţime de 80-100 m (lîngă s. Buciumeni,
versantul stîng este foarte abrupt, cu înălţimea de 135 m).
Lunca este bilaterală, întreruptă, pe alocuri se perindă de pe un mal pe altul. Lăţimea medie
este de 100-180 m, maximă – 400 m (în sectorul aferent gurii de vărsare), minimă – 60 m (în aval
de s. Hitreşti). Albia rîului este bine exprimată doar pe sectoarele dintre lacurile de acumulare, unde
ea este slab şerpuitoare şi stabilă. Malurile sunt constituite din argile nisipoase, deschise, cu
înălţimea de 0,6-1,0 m.
Pentru rîul Gîrla Mare, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de
supraveghere în secțiunile de monitoring din apropierea s. Sărata Nouă și s. Catranîc.
În perioada vegetativă a anului pentru evaluarea calității apei rîul Gîrla Mare s-au prelevat
din fiecare secțiune cîte o probe pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei s-a stabilit în
limitele 0,70-1,44 mln.cel/ml, iar cantitatea bacteriilor saprofite s-a situat
între limitele de la 5,41 pînă la 22,99 mii cel/ml, valoarea maximă a
acestor indici şi raportul minimal dintre ele (a : b=62,63) au fost fixate în
apropierea s. Catranîc. Cantitatea totală a bacteriilor în secţiunea din
apropierea s. Sărata Nouă s-a atribuit clasei I de calitate (foarte bună), în
secţiunea din apropierea s. Catranîc s-a apreciat cu clasa a II-a (bună).
Numărul de saprofite în secţiunea din apropierea s. Sărata Nouă reflectă
clasa a IV-a de calitate (poluată), iar secţiunea din apropierea s. Catranîc 57

Bacterii saprofite
Sursa:http://www.genen
gnews.com/media/images
/

corespunde clasei a V-a de calitate (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut, în ambele secţiuni
a scăzut conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice.
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Fig. 39. Cantitatea bacteriilor în r.Gîrla Mare pentru anul 2015
Fitoplancton. Componenţa probelor a fost determinată de prezenţa tuturor grupelor algale
de bază. Reprezentantul algelor cianofite, betamezosaprobul – Aphanizomenon flos-aquae, a
predominat în mostra prelevată în perioada de vară, în secţiunea din apropierea s. Catranîc. Din
algele diatomee au fost identificate specii cu o valoare saprobică înaltă, iar prioritate numerică au
avut speciile: Cyclotella meneghiniana - beta-alfamezosaprobă şi Navicula gregaria betamezozosaprobă. Din algele euglenofite au predominat speciile Phacus acutus, valoarea
saprobica a carora nu este determinată şi specia betamezosaprobă Monomorphyna pyrum. Algele
verzi au fost depistate foarte des şi au predominat betamezosaprobii Scenedesmus arcuatus şi
Pandorina elegans, alfamezosaprobul Crucigenia rectangularis. Analiza biodiversităţii
fitoplanctonice a pus în evidenţă o diversitate de 10-22 taxoni în probă. Valorile maxime ale
numărului total (1,2 mii cel./ml) şi biomasei totale (0,923 mg/l) din fitoplancton au fost înregistrate
vara, în secţiunea din amonte a rîului, pe contul dezvoltării intense a algelor cianofite şi verzi.
Indicele saprobic a variat între 1,85 - clasa a II-a, adică bună şi 2,27 clasa a III-a, poluată moderat.
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Fig. 40. Variaţia indicelui saprobic în dependenţă de anotimp în r. Gîrla Mare pe parcusul
perioadei de vegetaţie a anului 2015
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a”s-a încadrat în limitele 23,7–
61,6 µg/l. Valoarea minimă a concentraţiei clorofilei “a” a fost depistată vara, în luna august în
apropierea s. Sărata Nouă şi a indicat un nivel eutrof al gradului trofic, iar valoarea maximă a fost
determinată în acest timp în apropierea s. Catranîc, cînd a înregistrat activitatea înaltă a fotosintezei
organismelor fitoplanctonice şi corespunde nivelului hipertrof al gradului de eutrofizare.
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Concentraţia clorofilei "a",
µg/l

Intensitatea minimă a poluării apei s-a atribuit clasei a III-a de calitate, adică poluată moderat, iar
maximă - clasei a IV-a de calitate - poluată. Concentraţia maximă a mediei anuale a clorofilei “a”
(55,65 µg/l) a fost fixată în apropierea s. Catranîc, ce indică o poluare maximală a acestui sector al
rîului. Calitatea apei r. Gîrla Mare în ambele secţiuni analizate corespunde clasei a III-a, stadiul
trofic în medie pe an aparţine nivelului hipertrof. În comparaţie cu anul precedent, în rîu a crescut
conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 41. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. Gîrla Mare
pentru anul 2015
Zooplancton. Fauna zooplanctonică in secțiunea din
apropierea s. Catranîc a fost constituită din organisme ce aparţin
grupelor taxonomice: Copepoda (Eucyclops serrulatus) şi Rotifera
(Brachionus calyciflorus, Brachionus plicatilis, Brachionus sp.,
Filinia longiseta, Trichocerca dixon-nutalli, Polyartra vulgaris).
Numărul total de organisme este 5000 ex./m3, cu masa biologică de
21,60 mg/m3. Fauna zooplanctonică din secţiunea în apropierea s.
Sărata Nouă a fost constituită din organisme ce aparţin grupelor
taxonomice: Copepoda (Nauplii, Eucyclops serrulatus), Rotifera
Nauplie
(Brachionus plicatilis, Brachionus rotundiformis). Numărul total
Sursa:http://www.permaflate.c
de organisme identificate în probă este de 2500 ex./m3, cu masa
m/pq105.htm
biologică de 18,50 mg/m3. Indicele saprobic în secţiunea s.
Catranîc indică 1,95, iar în secţiunea s. Sărata Nouă acesta indică valoarea de 1,92. În ambele
secțiuni calitatea apei se atribuie la clasa a II-a, adică bună.
Fitobentos. Evaluarea mostrelor indică o biodiversitate înaltă a
speciilor ce aparţin celor patru grupe principale taxonomice Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta şi Euglenophyta.
Componenţa speciilor a oscilat între 7 taxoni în luna iulie şi 28 în luna
mai, în secţiunea din apropierea s. Catranîc. Filumul Bacillariophyta
şi-a marcat prezenţa prin următoarele specii: Navicula gregaria,
Synedra ulna, Gyrosigma acuminatum, Pinnularia viridis –
betamezosaprobe; Caloneis amphisbaena, Navicula cincta –betaPhormidium favosum
alfamezosaprobe şi alfamezosaprobe: Navicula pygmaea, Nitzschia
acicularis, Navicula cryptocephala. Comunitatea algelor verzi s-a Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/
manifestat prin abundenţa speciilor: Ankistrodesmus acicularis, PDB/Images/prokaryotes/Oscillat
Scenedesmus acuminatus – betamezosaprobe; Ankistrodesmus oriaceae
falcatus–beta-alfamezosaprobă şi poli-alfamezosaproba – Chlorella vulgaris. Din algele cianofite
au predominat următoarele organisme: oligo-betamezosaproba Anabaena circinalis;
betamezosaprobele – Phormidium favosum, Anabaena flos aquaeşi alfamezosaproba – Oscillatoria
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tenuis. Algele euglenofite s-au evidenţiat prin intermediul următorilor reprezentanţi: oligobetamezosaproba – Euglena oxyuris şi betamezosaprobele – Phacus caudatus, P.orbicularis. Polialfamezosaproba Euglena proxima a fost întîlnită în ambele secţiuni, ceea ce a contribuit la sporirea
valorii indicelui saprobic. El a alcătuit în medie 2,50, în secţiunea din apropierea s. Catranîc
calitatea apei fiind atribuită clasei a III-a, adică poluată moderat, iar în secţiunea din apropierea s.
Sărata Nouă -2,29, fapt ce indică că apa a avut statutul de bună, atribuindu-se clasei a II-a de
calitate. Comparativ cu anul trecut calitatea apei în secţiunea s. Catranîc s-a înrăutăţit, trecînd de la
clasa a II-a la clasa a III-a de calitate.
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Fig. 42. Variaţia indicelui saprobic a fitobentosului rîului Gîrla Mare în dependenţă de
amplasarea secțiuniişi perioada de prelevare pentru anul 2015
Macrozoobentos. Fauna macrozoobentosului în probele prelevate din acest rîu a fost
alcătuită din 18 de specii, numărul de specii în probe variind de la 4 la 11 taxoni. Comunitatea
macrozoobentosului r. Gîrla Mare s-a evidenţiat prin prezenţa
următoarelor
grupe
taxonomice:
Oligochaeta,
Insecta
(Chironomidae sp., Chaoboridae sp., Sigara falleni, Culicoides
sp., Dytiscus marginalis, Aeshna grandis, Notonecta glauca,
Gerris lacustris, Plea minutissima, Heptagenia sulphurea, Culex
sp., Micronecta griseola, Coenagrion puella, Tipulidae sp.,
Hydrophilidae sp, Stratiomyidae sp., Cryophila sp.), Hirudinea
(Hirudo
medicinalis). Numărul total maximal de organisme (114
Stratiomyidae sp.
ind/m2) a fost calculat primăvara în proba recoltată în amonte de s.
Sursa:http://www.pbase.com/tmurra
Catranîc. Iar masa biologică totală maximală (24,75 g/m2) a fost
y74/soldier_flies
înregistrată în proba recoltată de asemenea primăvara în secţiunea
din preajma s. Sarata Nouă și a atins nivelul maxim datorită prezenţei hirudineii – Hirudo
medicinalis. Indicele saprobic a variat în limitele 1,88-2,56. Conform comunităţii macrozoobentice
calitatea apei r. Gîrla Mare, în ambele secţiunile analizate, s-a atribuit clasei a II-a, adică bună.
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Fig. 43. Variaţia indicelui saprobic în dependenţă de anotimp în r. Gîrla Mare pe parcusul
perioadei de vegetaţie a anului 2015

Clasele de calitate

Caracteristica calităţii apei r. Gîrla Mare. Pentru evaluarea calităţii apei r. Gîrla
Mare s-au prelevat cîte 2 probe din 2 secţiuni: s. Catranîc şi s. Sărata Nouă, pentru 5 grupuri de
elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos.
În urma analizei probelor de apă bacterioplanctonice s-a constatat că calitatea apei a corespuns
clasei a V-a - foarte poluată în secțiunea din apropierea s. Catranîc și poluată – clasa a IV-a, în
secțiunea din preajma s. Sarata Nouă. Fitoplanctonul a fost dominat de alge ce caracterizează
calitatea apei în limitele clasei a III-a de calitate (adică apa a fost poluată moderat) în ambele
secțiuni analizate. Baza comunităţilor fitobentonice a fost formată dintr-o varietate destul de bogată
de alge, oscilînd între 7 şi 28 taxoni în probă. Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de 2,50, în
secţiunea din apropierea s. Catranîc, aici calitatea apei fiind atribuită clasei a III-a, adică poluată
moderat, iar în secţiunea din apropierea s. Sărata Nouă acesta fiind 2,29, fapt ce indică că apa r.
Gîrla Marea a avut statutul de bună, atribuindu-se clasei a II-a de calitate. Reieşind din datele
analizelor macrozoobentonice și zooplanctonice calitatea apei r. Gîrla Mare s-a încadrat în limitele
clasei a II-a, bună, în ambele secţiuni de monitorizare.
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Fig. 44. Calitatea apei conform grupelor de elemente hidrobiologice pe parcursul anului 2015 în
r.Gîrla Mare
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2.1.1.11. Rîul Delia

Rîul Delia
Caracteristica fizico-geografică. Rîul începe la 1,6 km de la s. Romanovca şi debuşează
în r. Prut de pe malul stîng la 385 km de la gură, în aria or. Ungheni. În rîu se varsă 15 afluenţi cu o
lungime de pînă la 10 km, în total 64 km. Lungimea cursului este de 30 km, panta medie – 2,9‰.
Suprafaţa bazinului de recepţie este de 219 km2, înălţimea medie – 120 m, panta - 94‰,
lungimea – 27 km, lăţimea medie – 8,1 km, densitatea reţelei hidrografice – 0,43 km/km2,
coeficientul de meandrare – 1,15. Acumulările de apă ocupă o suprafaţă mai mică de 1%, terenurile
arabile - 60%, pădurile - 5%.
Valea este slab şerpuitoare, cu o lăţime de 2-3 km. Versanţii au 60-90 m înălţime, fiind
predominant concavi, abrupţi, puternic dezmembraţi. albia este bilaterală, cu lăţimea de 100 - 180
m, deschisă, cu vegetaţie de pajişte, pe alocuri acoperită cu stuf. La 0,8 km în amonte de s. Pîrliţa
lunca se întrerupe.
Pentru rîul Delia, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere în
secțiunea de monitoring din apropierea s. Pîrlița și or.Ungheni. Pentru evaluarea calității apei rîului
Delia s-au prelevat din fiecare secțiune cîte o probă pentru bacterioplancton, zooplancton și
macrofite, și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos
Bacterioplancton. Cantitatea totală a bacteriilor a variat în
limitele 0,82 – 1,70 mln cel./ml, numărul bacteriilor saprofite a
oscilat în limitele 11,45 – 26,71 mii cel./ml, valoarea maximă a
acestor indici şi raportul minimal dintre ele (a : b=63,64) au fost
fixate vara în lacul Delia în apropierea or. Ungheni. Numărul total
al bacterioplanctonului în secţiunea din apropierea s. Pîrliţa
reflectă clasa I-a de calitate, foarte bună, în lacul DeIia în
apropierea or. Ungheni – clasa a II-a de calitate (bună) Cantitatea
Bacterii saprofite
bacteriilor saprofite în ambele secţiuni analizate s-a atribuit clasei Sursa:http://upload.wikimedia.
a V-a de calitate, foarte poluată. Calitatea apei r. Comparativ cu org/
anul precedent, în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi
substanţelor organice, calitatea apei r. Delia în ambele secţiuni s-a înrăutăţit.
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Fitoplancton. Comunităţile algale planctonice, identificate în probe, au fost constituite din
specii indicatoare şi variaţiile acestora, care aparţin la 4 grupuri taxonomice precum
Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta şi Cyanobacteria. Speciile identificate au prezentat un
spectru larg al valorilor saprobice şi aparţin de asemenea diferitor zone saprobice cu predominarea
beta-, beta-alfa- şi alfamezosaprobe. Din speciile diatomee au predominat speciile betamezosaprobe
slab tolerante la poluare ca Surirella ovata, Navicula lanceolata, Navicula gregaria, Nitzschia
sygmoidea, Synedra ulna. Specia alfamezosaproba Nitzschia acicularis deasemenea a atins o
dezvoltare înaltă. Algele albastre au fost întîlnite doar în proba prelevată primăvara, dar prioritate
numerică n-au atins. Din algele euglenofite au predominat: specia betamezosaprobă Monomorphyna
pyrum, specia Phacus pussilus – beta-alfamezosaprobă, Euglena proxima - poli-alfamezosaprobă,
care indică o poluare înaltă cu substanţe biodegradabile. Dominanţii algelor verzi au fost
reprezentaţi de speciile betamezosaprobe Cladophora fracta, Scenedesmus quadricauda şi
Ankistrodesmus angustus fără valoare saprobică. Biodiversitatea fitoplanctonică a oscilat între 10 şi
22 specii atingînd numărul maximal în luna aprilie în secţiunea din apropierea s. Pîrliţa. Numărul
total maximal de celule algale 3,02 mii cel./ml a fost depistat în proba prelevată primăvara din lacul
de acumulare Delia în raza or. Ungheni, iar masa biologică totală maximală 6,319 mg/l a fost
depistată, de asemenea, primăvara în secţiunea din apropierea s. Pîrliţa. Valoarea indicelui saprobic
a oscilat de la 2,03 pînă la 2,34, atingînd maxima primăvara în lacul Delia. Estimarea datelor
obţinute în urma analizelor ne permite sa constatăm că calitatea apei r. Delia în perioada evaluată sa menţinut la nivelul clasei a III-a, adică apa r. Delia este poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 3,6 - 37,9
µg/l. Valoarea minimă a fost fixată primăvara, în luna mai în apropierea s.Pîrliţa şi a indicat un
nivel mezotrof al gradului trofic, iar valoarea maximă a fost determinată vara, în luna august în
apropierea or.Ungheni şi corespunde nivelului hipertrof al gradului de eutrofizare. Activitatea
fotosintezei organismelor fitoplanctonului în ambele secţiuni a fost minimală la începutul perioadei
de vegetaţie. Concentraţia maximă medie anuală a clorofilei “a” (32,55 µg/l) a fost fixată în lacul de
acumulare Delia în apropierea or. Ungheni, ce indică o poluare maximală a acestui sector al rîului.
Pe parcursul anului calitatea apei rîului în secţiunea din apropierea s. Pîrliţa a indicat clasa I de
calitate, foarte bună, în lacul de acumulare Delia în apropierea or. Ungheni - clasa III de calitate,
poluată moderat. Gradul de eutrofizare a rîului în secţiunea din apropierea s. Pîrliţa corespunde
nivelului mezotrof, în lacul de acumulare Delia – nivelului hipertrof. Comparativ cu anul precedent
în rîu s-a majorat conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei r. Delia în ambele secţiuni s-a înrăutăţit.
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Fig. 45. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. DeIia
pentru anul 2015
Zooplancton. Fauna zooplanctonică din lacul de acumulare în apropierea or. Ungheni a fost
constituită din organisme ce aparţin grupelor taxonomice: Copepoda (Eucyclops serrulatus) şi
Rotifera (Brachionus angularis, Brachionus calyciflorus, Brachionus rubens, Asplanchna
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priodonta, Filinia longiseta) și Cladocera (Moina macrocopa). Numărul total de organisme este
10500 ex./m3, cu masa biologică de 78,60 mg/m3. Fauna zooplanctonică din secţiunea în apropierea
s. Pîrliţa a fost constituită din organisme ce aparţin grupelor
taxonomice: Cladocera (Chydorus ovalis), Copepoda
(Nauplii, Cyclops vicinuus), Rotifera (Notholca acuminata,
Notholca squamula). Numărul total de organisme
identificate în probă este de 8000 ex./m3, cu masa biologică
de 158,00 mg/m3. Indicele saprobic în secţiunea or.
Ungheni indică 2,19, atribuindu-se la clasa a II-a de calitate,
apa fiind bună. Iar în secţiunea s. Pîrliţa acesta indică
Cyclops vicinuus
valoarea de 1,57, ce atribuie calitatea apei la clasa I, adică Sursa:http://www.dr-ralfl
wagner.de/Wasserfloeheenglisch.html
foarte bună.
Fitobentos. Structura comunităţii fitobentice cuprinde specii din următoarele grupe
taxonomice: Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. Diversitatea speciilor în
probe a variat între 6-15 de taxoni. O abundenţă specifică înaltă s-a depistat în luna aprilie, în proba
prelevată în apropierea or. Ungheni pentru speciile diatomee. Din filumul Bacillariophyta cel mai
des au fost identificate speciile: oligo-betamezosaprobe – Fragillaria capucina; betamezosaprobe –
Navicula gregaria, Epithemia zebra, Synedra ulna, Cocconeis pediculus; beta-alfamezosaprobe:
Caloneis amphisbaena, Navicula hungarica var.capitata şi alfamezosaprobe: Navicula
cryptocephala, N.pygmaea, Nitzschia angustata. Comunitatea algelor clorofite a fost reprezentată
de speciile oligo-betamezosaprobe: Rhizoclonium hieroglyphicum; betamezosaprobe: Oedogonium
capillare, Dictyosphaerium pulchellum, Ankistrodesmus acicularis, Scenedesmus quadricauda
precum şi beta-alfamezosaproba Ankistrodesmus falcatus. Cu toate că reprezentanţii euglenofitelor
au fost determinaţi în fiecare probă, avînd un spectru
larg al saprobităţii, totuşi o poziţie dominantă au
ocupat următoarele specii: oligo-betamezosaproba –
Euglena oxyuris; betamezosaproba – Euglena texta şi
poli-alfamezosaproba – Euglena proxima. Algele
cianofite au fost reprezentate de o singură specie cu
valenţă saprobică – Oscillatoria tenuis şi de
Pseudobaena galeata, Oscillatoria planctonica – fără
Navicula hungarica var.capitata
valenţă saprobică. Conform datelor analizate valorile
Sursa:http://craticula.ncl.ac.uk/EADiatomKey/h
indicelui saprobic au oscilat între 2,24 în secţiunea
tml/taxon13520340.html
din apropierea s. Pîrliţa, aici calitatea apei a
corespuns clasei a II-a, bună şi 2,36 în secţiunea din apropierea or. Ungheni, unde calitatea apei a
fost atribuită clasei a III-a, poluată moderat. Comparativ cu anul trecut, calitatea apei s-a înrăutăţit
în secţiunea din apropierea or. Ungheni, trecînd de la clasa a II-a la clasa a III-a de calitate.
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Fig. 46.Variaţia indicelui saprobic a fitobentosului rîului Delia în dependenţă de secţiune şi
perioada de prelevare pentru anii 2014-2015
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Macrozoobentos. Fauna bentonică a acestiu rîu, conform cercetarilor efectuate a fost
alcătuită pe parcursul anului 2015 din 13 specii ce aparţin
următoarelor grupe distincte de nevertebrate: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Notonecta glauca, Hydrophilidae sp., Dytiscus
sp., Dytiscus marginalis, Antherix sp., Podura aquatica, Aeschna
sp., Cryophila sp., Corixa sp., Sigara falleni), Crustacea (Asellus
aquaticus, Cypria ophtalmica). Numărul de taxoni în mostre au
variat de la 3 la
12, probele mai
Sigara falleni
numeroase
în
specii
fiind
cele
Sursa:http://tolweb.org/Corixidae/
colectate
10931
primăvara.
Primăvara a fost determinat cel mai mare număr
total de organisme (1568 ind/m2). Biomasa totală
maximă (5,316 g/m2) a fost înregistrată în
perioada de toamnă. Valoarea indicelui saprobic
atribuie calitatea apei r. Delia la clasa a I-a, adică
foarte bună.
Fig. 47. Variaţia indicelui saprobic conform
macrozoobentosului r. Delia în dependenţă de
perioada de prelevare pentru anul 2015
Calitatea apei r. Delia. Calitatea apei r. Delia a fost evaluată conform celor 5 grupe de
elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos.
Componenţa speciilor dominante din fitoplancton rămîne ca şi în anii precedenţi cu rolul de bază al
algelor diatomee, situîndu-se în limitele clasei III-a poluată moderat în ambele secțiuni. În
fitobentos nu s-au observat devieri esenţiale de la valorile indicelui saprobic, oscilînd în limitele
între 2,24 în secţiunea din apropierea s. Pîrliţa, aici calitatea apei a corespuns clasei a II-a, bună şi
2,36 în secţiunea din apropierea or. Ungheni, unde calitatea apei a fost atribuită clasei a III-a,
poluată moderat. Numărul de taxoni în mostrele de macrozoobentos au variat de la 3 la 12, probele
mai numeroase în specii fiind cele colectate primăvara. Indicele saprobic a oscilat in limitele clasei I
de calitate, adică foarte bună. În urma analizei probelor de apă bacterioplanctonice s-a constatat, că
calitatea apei din punct de vedere bacteriologic a corespuns clasei a V-a - foarte poluată.

Clasele de calitate

5
4
3

2
1
0
Bacterioplancton

Fitobentos

Fitoplancton

Macrozoobentos

Zooplancton

Parametrii hidrobiologici

Fig. 48. Calitatea apei în r.Delia conform grupelor de elemente hidrobiologice pe parcursul
anului 2015
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2.1.1.12. Rîul Varşava

Rîul Varşava
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Varşava îşi ia cursul în partea centrală a
Republicii Moldova, se varsă în r. Prut, din partea malului stîng. Lungimea rîului – 22,25 km,
suprafaţa bazinului de recepţie – 113,64 km2, panta albiei este de 0,0053%, gradul de sinuozitate –
1,4 %. Altitudinea medie a rîului este de 128,86 m, maximală fiind 314,3 m, în timp ce minima
indică valoarea de 30 m. Panta medie a versanţilor – 4,24 ‰. Densitatea reţelei hidrografice – 0,88
km/km2. Pentru r.Varșava, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere
la secțiunea de monitoring din apropierea s. Valea Mare.
Pentru evaluarea calității apei s-a prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și
zooplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Cantitatea numerică a bacterioplanctonului a alcătuit 1,38 mln.cel/ml
(clasa a II-a de calitate), microflora saprofitelor a constituit 21,42 mii cel./ml (clasa a V-a de
calitate), raportul dintre aceşti indici a căpătat valoarea de 64,42. Nivelul bacteriologic al rîului a
fost atribuit clasei a V-a de calitate (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a majorat
conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
1,5

1,38

mln cel./ml

1,13
1
0,5

0,02142

0,0175

0
2015

2014

Perioada de referinţă
bacteriile saprofite

cantitatea totală a bacteriilor

Fig. 49. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Varşava pentru anii 2014-2015
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Fitoplancton. Evaluarea calităţii apei r. Varşava în secţiunea din apropierea s. Valea Mare a
fost efectuată conform datelor primite în urma analizelor probelor prelevate în perioadele de
primăvară şi toamnă ale anului curent. În perioada de vară rîul a fost secat în aceasta secțiune.
Studierea probelor a evidenţiat specii indicatoare care se referă la 3 grupuri taxonomice. Printre
dominanţii algelor diatomee au fost depistate speciile betamezosaprobe – Synedra ulna, Nitzschia
sygmoidea. Algele euglenofite au fost depistate ca dominante în perioada de toamnă, cînd speciile
Euglena spirogira – oligobetamezosaprobă și Euglena proxima– betaalfamezosaprobă au atins o
dezvoltare în masă. La algele cianofite n-a fost observată o dezvoltare semnificativă. Speciile
clorofite au avut frecvenţă joasă şi printre dominanţi s-a marcat doar betamezosaprobul Closterium
ehrenberghii în perioada de primăvară. Limitele de variaţie ale numărului de specii în probe s-au
situat între 10 taxoni – primăvara şi 9 taxoni toamna, cînd a fost depistată o dezvoltare foarte joasă a
fitoplanctonului acestui rîu. Numărul total de celule a fost mic in ambele probe și a constituit 0,16
mii cel./ml primăvara și 0,09 mii cel./ml în proba prelevată toamna. Masa biologică totală a fost
consecutiv echivalentă cu 0,331 mg/l – primăvara și 0,177 mg/l – toamna și compusă în general, din
alge diatomee. Valorile masei biologice totale în ambele probe au indicat o calitate a apei încadrată
în limitele clasei I de calitate, adică ca foarte buna. Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,19
primăvara şi 2,29 vara, aflîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate, ce apreciază apa r. Varşava
din această secţiune ca poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a încadrat în limitele 4,7 - 16,6
µg/l, cu valoarea medie 10,65 µg/l. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonice a
fost depistată la sfîrşitul perioadei de vegetaţie şi corespunde nivelului mezotrof al gradului de
eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a fost determinată la începutul perioadei de
vegetaţie în luna mai şi a indicat un nivel eutrof al gradului trofic. Poluarea apei a fost minimă
toamna (clasa I de calitate ), iar maximă – primăvara (clasa a II-a de calitate). Valoarea medie
anuală a concentraţiei clorofilei “a” s-a atribuit clasei a II-a de calitate (foarte bună). Stadiul trofic
al r. Varşava în medie pe an aparţine nivelului eutrof. În comparaţie cu anul precedent în rîu a
crescut conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 50. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” a algelor din fitoplanctonul r. Varşava pentru
anii 2014-2015
Zooplancton. În proba analizată au fost depistate 8 specii de
organisme zooplanctonice aparţinînd următoarelor grupe
taxonomice: Copepoda (Nauplii), Harpaticoida (Canthocampus
bidens, Onychocampus mohammed ) și Rotifera (Brachionus
urceus, Notholca sp., Mytilina sp., Asplanchna sp., Brachionus
leydigii). Numărul total de organisme în probă a fost de 7500 ex/m3,
cu masa biologică de 39,40 mg/m3. Indicele saprobic a constituit
1,85, ce atribuie calitatea apei r. Varşava la clasa a I-a, adică foarte
bună.
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Brachionus leydigii
Sursa:http://protist.i.hosei.a
c.jp/pdb/images/Multicell/R
otifera/Brachionidae/Brachi
onus_02.html

Fitobentos. Fitobentosul r. Varşava a fost supravegheat prin
analiza mostrelor de apă prelevate în perioada vegetativă într-o
singură secţiune de control, la staţia din apropierea s. Valea Mare.
Diversitatea speciilor a variat între 4 şi 15 taxoni, cu maxima
determinată în proba din luna aprilie. Comparativ cu anul trecut,
componenţa si diversitatea taxonilor a fost mai săracă, din cauza
temperaturilor ridicate, care au cauzat secete în perioada de vară.
Comunităţile fitobentonice au fost reprezentate de speciile ce
aparţin următoarelor încrengături: Chlorophyta, Euglenophyta,
Nitzschia angustata
Cyanophyta şi Bacillariophyta, cu spectrul saprobităţii limitat între
zona beta - şi alfamezosaprobică. Din speciile diatomee dominante Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/P
DB/Images/heterokontop
putem numi: betamezosaprobii – Navicula lanceolata, N.gregaria,
Synedra ulna, Nitzschia sigmoidea şi alfamezosaprobii – Nitzschia
angustata, N.palea. Comunitatea algelor clorofite a fost marcată de prezenţa speciilor
betamezosaprobe – Cladophora fracta şi Scenedesmus opolensis. Algele euglenofite au fost întîlnite
în număr minoritar, fiind depistată specia unică fără valenţă saprobică – Pseudobaena galeata.
Trebuie de menţionat că în probele analizate s-a atestat o diversitate joasă a speciilor euglenofite,
întîlnindu-se doar cîte un singur exemplar beta-oligomezosaprobic Euglena oxyuris, betaalfamezosaprobe – Euglena acus şi poli-alfamezosaproba Euglena proxima. Valoarea medie a
indicelui saprobic pe parcursul întregii perioade de vegetaţie a alcătuit 2,45, ce corespunde clasei a
III-a şi indică o calitate a apei poluată moderat.

Primăvara

• Nr.de specii-15
• IS =2,26
• Clasa a II-a

Toamna

• Nr.de specii-4
• IS =2,65
• Clasa a III-a

Fig. 51. Totalitatea parametrilor
fitobentonici monitorizaţi în rîul Varşava
pe parcursul perioadei de vegetaţie a
anului 2015

Macrozoobentos. Conform rezultatelor celor 2 probe
prelevate pe parcursul perioadei vegetative din r. Varşava, s.
Valea Mare, fauna bentonică include
următoare grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp.,
Heptagenia sulphurea, Chaoborus sp., Culicoides sp., Sigara
falleni) şi Crustacea (Gammarus kischineffensis, Cypria
ophtalmica). Diversitatea numerică a constituit 6 taxoni în
probă. Numărul maximal total de organisme (1701 ind/m2) a
fost înregistrat în mostra prelevată toamna, iar biomasa totală
maximă ( 0,81g/m2) a fost înregistrată în mostra colectată în
Heptagenia sulphurea
perioada de primăvară, pe contul dezvoltării crustaceului Gammarus kischineffensis (28,99%). Aceasta specie din familia Sursa:http://www.biopix.eu/heptageniasulphurea_photo-50397.aspx
Gammaridae preferă apele lin curgătoare cu o mineralizare
moderată. Ele sunt omnivore, hrănindu-se cu alge şi detritus, fiind cantonate în zonele cu ape
liniştite de pe lîngă maluri, precum şi în mediul hiporeic. Indicele saprobic mediu a căpătat valoarea
de 1,85, iar apa r. Varşava s-a atribuit clasa a II-a de calitate - bună.
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Fig. 52. Variaţia indicelui saprobic conform parametrilor macrozoobentonici, în dependenţă de
perioada de prelevare în r. Varşava pentru anul 2015

Elementele hidrobiologice

Starea calităţii apei r. Varşava în anul 2015 a fost apreciată pe baza informaţiilor
furnizate dintr-o singură secţiune de control amplasată în preajma s. Valea Mare conform
următoarelor grupe de elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi
macrozoobentos. Flora acvatică a rîului a fost dominată de specii indicatoare situate mai mult în
zonele de saprobitate beta-, betaalfa- şi alfamezosaprobe, iar indicele saprobic mediu calculat pe
baza valorilor saprobice ale acestor specii a indicat o calitate a apei poluată moderat, atribuită la
clasa a III-a de calitate. Stratul bentonic a fost dominat preponderent de următoare grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Heptagenia sulphurea, Chaoborus sp.,
Culicoides sp., Sigara falleni) şi Crustacea (Gammarus kischineffensis, Cypria ophtalmica).
Conform faunei acvatice bentonice calitatea apei s-a atribuit clasei a II-a, iar calitatea apei conform
parametrilor bacteriologici corespunde clasei a V-a, ca și în anul precedent.

Macrozoobentos
Fitobentos
Zooplancton
Fitoplancton
Bacterioplancton
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3
Clasele de calitate

4

Fig. 53.Calitatea apei r.Varşava conform elementelor hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015
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2.1.1.13. Rîul Frăsineşti

Rîul Frăsineşti
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul îşi ia cursul în partea centrală a Republicii
Moldova, se varsă în r. Prut, din partea malului stîng.
Lungimea rîului – 28,88 km, suprafaţa bazinului de recepţie – 98,15 km2, gradul de
sinuozitate – 0,83%.
Altitudinea medie a rîului este de 146,29 m, maximala fiind 404 m, în timp ce minima indică
valoarea de 28 m. Panta medie a versanţilor – 5,5‰. Densitatea reţelei hidrografice –
1,12 km/km2.
Pentru r. Frăsinești, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere
la secțiunea de monitoring din apropierea s. Frăsinești. Pentru evaluarea calității apei r. Frăsinești sa prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton,
clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos
Bacterioplancton. Din r. Frăsineşti în secţiunea din apropierea
s. Frăsineşti pe parcursul perioadei vegetative a fost analizată o
singură probă, prelevată vara în luna august. Cantitatea totală de
microorganisme a atins 2,03 mln.cel/ml (clasa a III-a de calitate),
numărul bacteriilor saprofite a alcătuit 32,30 mii cel/ml (clasa a V-a
de calitate), raportul dintre aceşti indici corespunde valorii 67,84.
Calitatea apei r. Frăsineşti fiind considerată ca foarte poluată, s-a
încadrat în limitele clasei a V-a. În comparaţie cu anul trecut în rîu
puţin s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor
organice, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
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Bacterii saprofite
Sursa: https://encryptedtbn1.gstatic.com/images
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Fig. 54. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Frăsineşti pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Baza comunităţii fitoplanctonice a r. Frăsinesti în preajma s. Frasinești a fost
constituită din specii indicatoare care se referă la 4 grupuri taxonomice: Bacillariophyta,
Cyanophyta, Chlorophyta și Euglenophyta. Printre dominanţii algelor diatomee au fost depistate
speciile betamezosaprobe –Nitzschia sygmoidea, N.longissima f.parva, Gyrosigma acuminatum și
Melosira granulata; de asemenea au fost des întîlnite speciile tolerante la poluare alfamezosaprobe
ca Nitzschia tryblionella și N.palea. Algele euglenofite au fost depistate ca dominante în perioada
de vară, cînd speciile Euglena texta și Phacus caudatus–betamezosaprobe au atins o dezvoltare în
masă. La algele cianofite n-a fost observată o dezvoltare semnificativă. Speciile clorofite au avut
frecvenţă joasă şi printre dominanţi s-a marcat doar betaalfamezosaprobul Spirogira varians în
perioada de primăvară. Limitele de variaţie ale numărului de specii în probe s-au situat între 8
taxoni – primăvara şi 16 vara. Numărul total de celule a constituit 0,28 mii cel./ml primăvara și 0,35
mii cel./ml în proba prelevată vara. Masa biologică totală a fost consecutiv echivalentă cu 0,612
mg/l – primăvara și 1,066 mg/l – toamna și compusă în general, din alge diatomee. Valorile masei
biologice totale în ambele probe au indicat o calitate a apei încadrată în limitele clasei a II - a de
calitate, adică buna. Indicele saprobic a alcatuit valorile - 2,1 primăvara şi 2,3 vara, ce
caracterizează calitatea apei r. Frăsineşti în această secţiune ca poluată moderat, ce se referă la clasa
a III-a de calitate.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 3,6 - 15,4
µg/l, cu valoarea medie 9,5 µg/l. Valoarea minimă a acestui parametru a fost observată la începutul
perioadei de vegetaţie, în luna mai şi corespunde nivelului mezotrof al gradului de eutrofizare, iar
valoarea maximă a fost determinată vara, în luna august şi a indicat un nivel eutrof al gradului
trofic. Poluarea apei minimă a rîului a indicat o calitate a apei de clasa I (foarte bună), iar poluarea
maximă - s-a atribuit clasei a II-a de calitate (bună). Valoarea medie anuală a concentraţiei clorofilei
“a” reflectă clasa a II-a de calitate. Gradul de eutrofizare a r. Frăsineşti în medie pe an a corespuns
nivelului eutrof. Comparativ cu anul anterior în rîu s-a micşorat conţinutul de clorofilă “a”, calitatea
apei s-a îmbunătăţit.
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Fig. 55. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” a algelor din fitoplanctonul r. Frăsineşti
pentru anii 2014 - 2015
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Zooplancton. Calitatea r. Frăsineşti a fost analizată în baza
probei colectate în preajma s. Frăsineşti. Comunitatea
zooplanctonică analizată a inclus 7 specii ce aparţin la 4 grupe
taxonomice: Copepoda (Eucyclops serrulatus, Nauplii) şi Rotifera
(Brachionus rubens), Cladocera (Alona afinis, Moina macrocopa) și
Harpacticoida (Canthocampus bidens, Onychocampus mohammed ).
Numărul total de indivizi identificaţi în probă este de 5000 ex/m3,
valoarea masei biologice calculate a fost de 39,50 mg/m3. Indicele
saprobic a constituit 1,62, astfel indicele de calitate a apei r.
Frăsinești aparține clasei a I-a, adică foarte bună.

Moina macrocopa
Sursa:http://studall.org/all139788.html

Fitobentos. Conform programului de lucru pentru anul 2015, monitorizarea calităţii apei r.
Frăsineşti s-a efectuat în urma studierii datelor a 2 mostre prelevate dintr-o singură secţiune, pe
parcursul perioadei vegetative. Comunităţile fitobentonice au
fost reprezentate de speciile ce aparţin următoarelor încrengături:
Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta.
Diversitatea speciilor în mostre a variat între 11 şi 19 de taxoni,
maxima înregistrîndu-se în luna aprilie. Din algele diatomee au
predominat speciile betamezosaprobe: Rhoicosphenia curvata,
Nitzschia sigmoidea, Gyrosigma acuminatum, Synedra ulna;
beta-alfamezosaprobe:
Calones
amphisbaena,
Navicula
Gyrosigma fasciola
hungarica var.capitata şi alfamezosaprobe: Nitzschia palea,
N.acicularis, Navicula pygmaea, Nitzschia angustata. Din Sursa:https://www.google.com/sear
ch?q=Gyrosigma+fasciola&tbm
filumul Bacillariophyta, de asemenea a fost întîlnită în masa
specia fără valoare saprobică Gyrosigma fasciola. Din clasa
Chlorophyceae au fost recoltate algele beta-alfamezosaprobe: Spirogyra varians şi alfabetamezosaprobul – Stigeoclonium sp. Clasa algelor Cyanophyceae s-a remarcat prin prezenţa
speciei unice, alfamezosaproba – Oscillatoria tenuis. Comunitatea algelor euglenofite a fost
marcată de prezenţa următoarelor specii: oligo-betamezosaproba – Euglena oxyuris;
betamezosaproba – Phacus caudatus şi beta-alfamezosaproba – Euglena acus. Indicele saprobic a
oscilat de la 2,33 pînă la 2,37 şi a alcătuit în medie pe toată perioada de vegetaţie 2,35, ce
corespunde clasei a III-a de calitate a apei, adică poluată moderat.

r.Frăsineşti

Cyanophyta
-1

Bacillariophyta
- 17

Chlorophyta
-3

Euglenophyta
-3

Fig. 56. Ponderea principalelor grupe taxonomice depistate în mostrele
de fitobentos din rîul Frăsineşti pentru anul 2015
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Macrozoobentos. Fauna bentonică a r. Frăsineşti din preajma s. Frăsineşti a fost evaluată în
urma prelevării şi analizei a 2 probe, care au fost prelevate
primăvara şi vara. S-a evidenţiat o diversitate de specii între 5 şi 6
taxoni în mostre. Pe parcursul anului au fost identificate 9 specii de
nevertebrate bentice distincte aparţinînd grupelor de bază:
Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Sigara falleni, Simulium
sp., Hydrophilidae sp., Culicoides sp.,), Crustacea (Gammarus
kischineffensis, Cypria ophtalmica ) şi Mollusca (Pisidium sp.).
Numărul total de organisme a atins valoarea maximă de 1820 ind/m2
în mostra prelevată vara, cît şi biomasa maximă care a constituit
Pisidium sp.
1,488 g/m2 în aceeaşi mostră. Valoarea indicelui saprobic a Sursa:http://www.vcrlter.virginia.edu/
constituit 1,62, ce atribuie calitatea apei r. Frăsineşti la clasa a I-a, gallery23/main.php/v/researcher_photo
s/Diane-Barnesde calitate, adică foarte bună.
Photos/album09/Pisidium_sp.jpg.html
Calitatea apei r. Frăsineşti pe parcursul anului 2015 a fost evaluată pe baza a 5 grupe
de elemente biologice. În componenţa probelor fitoplanctonice, cît şi fitobentonice, au fost depistate
comunităţi de alge alcătuite din reprezentanţii tuturor grupelor de bază: Chlorophyta,
Bacillariophyta, Cyanophyta şi Euglenophyta. Valorile medii ale indicelui saprobic pe
parcursul perioadei vegetative s-au încadrat în limitele clasei a III-a, adică apa a fost poluată
moderat. Biodiversitatea macrozoobentosului r. Frăsineşti a fost reprezentată de următoarele grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Sigara falleni, Simulium
sp., Hydrophilidae sp., Culicoides sp.), Crustacea (Gammarus kischineffensis, Cypria ophtalmica)
şi Mollusca (Pisidium sp.). În baza acestor specii a fost calculat indicele saprobic mediu, care a
constituit 1,62, atribuind apa r.Frăsineşti la clasa a I–a de calitate, adică foarte bună.
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Fig. 57. Calitatea apei r.Frăsineşti conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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2.1.1.14. Rîul Nîrnova
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe dintr-un vechi iaz la 1 km spre vest de s.
Vînători şi debuşează în r. Prut la 278 km de la gura acestuia, la 2,5 km spre sud-vest de s. Leuşeni.
Afluenţii principali sunt: un rîu fără nume – se varsă de pe malul stîng la 33 km de la gură şi are o
lungime de 12 km; r. Budăi – afluent de stînga, se varsă la 20 km de la gură, lungimea de 15 km; un
rîu fără nume, se varsă de pe malul stîng, la 8 km de la gură, lungimea – 18 km. Nîrnova primeşte
încă 37 de afluenţi cu lungimea sub 10 km şi o lungime totală de 88 km. Lungimea rîului este de 49
km, panta medie – 2,2 ‰, coeficientul de sinuozitate a rîului – 1,07. Valea rîului este dreaptă,
înformă de V latin, cu o lăţime de 2,5-3,0 km, maximă – 4 km (la 4 km înaval de or. Nisporeni),
minimă – 1,6 km (vizavi de s. Ciuteşti). Versanţii sunt abrupţi, concavi, araţi, slab dezmembraţi,
mai rar convecţi, cu o înălţime de la 60 m (la 1,3 km în amonte de s. Leuşeni) pînă la 195 m (la 4
km în amonte de or. Nisporeni), înălţimea predominantă – 100-140 m. Albia rîului este slab
şerpuitoare, fără ramificări, instabilă, în unele locuri puţin exprimată, predominant uscată, cu o
lăţime de 1-7 m.
Pentru rîul Nîrnova, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere
în secțiunea de monitoring din apropierea s. Ivanovca. Pentru evaluarea calității apei s-a prelevat
cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cite 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”,
fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton.
Bacterioplanctonul
rîului
a
atins
2,51 mln.cel/ml (clasa a III-a de calitate), microflora saprofitelor a
alcătuit 38,91 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul dintre
aceşti indici (a : b) corespunde valorii 64,50. Calitatea apei
r. Nîrnova conform elementelor bacterioplanctonice, reflectă clasa a
V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a majorat
conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei
s-a înrăutăţit.
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Fig. 58. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Nîrnova pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. În probele fitoplanctonice prelevate din r. Nîrnova au fost depistate specii din 4
grupuri algale de bază, caracteristice arealului studiat. Algele clorofite au fost determinate doar în
mostra prelevată vara, și necătînd la faptul că s-au identificat 9 specii, frecvența lor a fost joasă.
Printre algele diatomee o dezvoltare mai abundentă au avut speciile betamezosaprobe Navicula
lanceolata, Navicula gregaria și specia alfamezosaprobă Nitzschia acicularis. Printre algele
euglenofite au predominat speciile betamezosaprobe precum Euglena acus, Phacus orbicularis și
poli-alfamezosaprobă – Euglena proxima. În probele analizate a fost identificată specia cianofită
betamezosaprobă Merismopedia glauca, care a atins o dezvoltare înaltă în perioada de primăvară.
Diversitatea speciilor identificate a înregistrat 11 taxoni primăvara şi 21 vară. În proba prelevată în
74

perioada de primăvară au fost identificate 0,3 mii cel.ml cu masa biologică de 0,495 mg/l (clasa I-a
de calitate), iar în proba de vară au fost depistate 2,4 mii cel./ml cu masa biologică de 3,209 mg/l
(clasa a IV-a de calitate). Indicele saprobic a alcătuit valori înalte 2,47 primăvara şi 2,44 vara,
aflîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate ce apreciază apa r. Nîrnova din această secţiune ca
poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a situat în limitele 4,7 - 39,1
µg/l cu valoarea medie 21,9 µg/l. Valoarea minimă a acestui parametru a fost depistată la începutul
perioadei de vegetaţie, în luna mai şi a indicat un nivel mezotrof al gradului trofic, iar valoarea
maximă a fost determinată în luna august şi corespunde nivelului hipertrof al gradului de
eutrofizare. Intensitatea minimă a poluării apei s-a atribuit clasei a I-a de calitate (foarte bună), iar
maximă - clasei a III-a de calitate (poluată moderat). Valoarea medie anuală a concentraţiei
clorofilei “a”reflectă clasa a III-a de calitate (poluată moderat). Gradul de eutrofizare a r. Nîrnova în
medie pe an a corespuns nivelului eutrof. În comparaţie cu anul precedent în rîu a crescut conţinutul
de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 59. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor fitoplanctonului r. Nîrnova
pentru anii 2014 - 2015
Zooplancton. Comunitatea zooplanctonică a r. Nîrnova a fost
cercetată în baza probei prelevate în apropierea s. Ivanovca, în care au
fost identificate 7 specii, ce aparţin la 3 grupe taxonomice: Copepoda
(Eucyclops serrulatus) Rotifera (Brachionus quadridenta, Brachionus
angularis, Brachionus plicatilis, Rotaria sp., Keratella cochlearis) și
Cladocera (Moina macrocopa). Numărul total de organisme identificate
în probă a constituit 6000 ex/m3, iar valoarea masei biologice calculate a
fost egală cu 52,70 mg/m3. În baza valorilor individuale de saprobitate,
ce au variat între 1,15 şi 2,50, a fost calculat indicele saprobic care a
constituit 1,75 şi a atribuit calitatea apei rîului la clasa a I-a, adică foarte
bună.

Keratella cochlearis
Sursa:http://cfb.unh.ed
u/cfbkey/html

Fitobentos. Evaluarea calităţii apei r. Nîrnova în secţiunea din apropierea s. Ivanovca a fost
efectuată conform datelor primite în urma analizelor probelor prelevate în perioadele de primăvară
şi vară ale anului curent. Analiza mostrelor indică o biodiversitate înaltă a speciilor beta şi
alfamezosaprobe, ce aparţin celor patru grupe principale taxonomice - Chlorophyta,
Bacillariophyta, Euglenophyta şi Cyanophyta. Diversitatea speciilor a variat de la 12 pînă la 14
taxoni, maxima fiind înregistrată în luna aprilie. În majoritatea probelor s-a observat dominanţa
speciilor diatomee. Acestea sunt speciile: betamezosaprobe – Navicula capitatoradiata, N.gregaria;
beta-alfamezosaprobe – Caloneis amphisbaena şi alfamezosaprobe – Nitzschia palea, Navicula
pygmaea, Nitzschia acicularis. Algele euglenofite de asemenea au avut prioritate numerică şi cel
mai frecvent au fost întîlnite speciile: oligo-betamezosaprobă – Euglena oxyuris, betamezosaprobe
– Phacus caudatus, Euglena texta şi poli-alfamezosaprobă – E.proxima. Din algele cianofite o
frecvenţă mai înaltă s-a înregistrat la speciile genului Oscillatoria, alfamezosaprobele – Oscillatoria
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tenuis şi O.brevis. Încrengătura Chlorophyta a fost reprezentată de specia unică betaalfamezosaprobă – Spirogyra varians. Conform analizei celor 2 probe prelevate pe parcursul
perioadei vegetative, valoarea medie a indicelui saprobic a alcătuit 2,54, indicînd o calitate a apei
poluată moderat, atribuită la clasa a III-a de calitate.
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Fig. 60. Dinamica taxonilor fitobentonici din diverse nivele saprobice
în rîul Nîrnova, pe parcursul anului 2015
Macrozoobentos. Mostrele prelevate pe parcursul
perioadei vegetative a anului 2015 din r. Nîrnova în
apropierea s. Ivanovca, au demonstrat prezenţa în
comunitatea macrozoobentosului a următoarelor grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Corixa
sp., Tabanus sp., Dytiscus marginalis, Sigara falleni, Plea
minutissima, Micronecta griseola, Hydrophilidae sp.,
Culicoides sp., Culex sp., Chaoborus sp.), Crustacea (Asellus
Nepa cinerea
aquaticus), Mollusca (Physella acuta, Galba truncatula). În
total s-au identificat 15 specii. Valorile maxime ale numărului Sursa:http://www.biopix.dk/skorpion
total de organisme (572 ind/m2) şi ale biomasei totale (0,648 taege-nepa-cinerea_photo-52087.aspx
g/m2) au fost calculate în mostra prelevată vara, cu
predominarea clasei Oligochaeta (50,7% din numărul total). Indicele saprobic mediu a constituit
2,15, ceea ce atribuie calitatea apei r. Nîrnova la clasa a II-a, adică bună.
Calitatea apei r. Nîrnova. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada vegetativă a
anului 2015, pentru evaluarea calităţii apei r. Nîrnova, s-a constatat că calitatea apei conform
parametrilor fitoplanctonici şi fitobentici este poluată moderat şi se atribuie clasei a III-a de calitate.
Calitatea apei evaluată conform parametrilor zooplanctonici a fost apreciată ca foarte bună (clasa Ia de calitate), iar macrozoobentonici ca buna (clasa a II – a de calitate. Calitatea apei conform
organismelor bacterioplanctonice reflectă clasa a V-a (foarte poluată).
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Fig. 61.Calitatea apei r. Nîrnova conform elementelor hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015
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2.1.1.15. Rîul Lăpuşna
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul îşi ia începutul în ravena la 2 km nord-vest de s.
Iurceni, r-nul Călăraşi, se varsă în r. Prut la al 239 km de gură, în preajma satului Sărata Răzeşi,
r-nul Leova.
Lungimea rîului este de 70 km,
cu unghiul mediu de înclinare 2%. Cel
mai mare afluent este Lăpuşniţa cu
lungimea de 11 km.
Bazinul
hidrografic
este
amplasat de la sud spre nord între
Rîul Lăpuşna
podişul Basarabiei şi stepa Bugeac.
Înălţimea medie a bazinului este de
160 m, suprafaţa – 483 km2, unghiul
mediu de înclinare– 112 %, lungimea
– 59 km, lăţimea – 8,2 km. Albia
rîului este neramificată, moderat
meandrată cu lăţimea 2-5 m. În
perioada debitului redus – seacă.
Fundul din nisip şi argilă, malurile în
prealabil – abrupte, cu înălţimea ce
Rîul Lăpuşna
variază între 0,11 – 1,0 m.
Apa rîului se utilizează în prealabil pentru irigare şi pentru alte necesităţi ale populaţiei.
Pentru r.Lăpușna, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere la
secțiunele de monitoring din apropierea s. Lăpușna și s. Sărata Răzeși. Pentru evaluarea calității
apei rîului s-a prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cite 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos din secțiunea s. Lăpușna și cîte 2 probe
pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și o probă pentru macrozoobentos în secțiunea s. Sărata
Răzeși.
Bacterioplancton. Bacterioplanctonul r. Lăpuşna a fost supravegheat prin analiza mostrelor
de apă prelevate vara. Numărul total al microflorei a variat în limitele 3,33 – 4,31 mln cel./ml,
cantitatea bacteriilor saprofite a oscilat în limitele 52,52 – 68,67 mii cel./ml, valoarea maximă a
acestor indici şi raportul minimal dintre ele (a : b=62,76) au fost fixate în apropiere s. Sărata Răzeşi.
În ambele secţiuni cantitatea totală a bacteriilor reflectă clasa a III-a de calitate (poluată moderat),
numărul saprofitelor corespunde clasei a V-a de calitate (foarte poluată). În comparaţie cu anul
trecut în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a
înrăutăţit.
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Fig. 62.Cantitatea bacteriilor în r. Lăpuşna pentru anul 2015
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Fitoplancton. Componenţa biocenozelor a fost constituită de alge din diferite grupuri
taxonomice, cu predominarea speciilor ce se încadrează într-un spectru larg al categoriilor
saprobice, cu prezenţa mai abundentă a formelor beta-, betaalfa şi alfamezosaprobe. Acestea sunt algele diatomee betamezosaprobe Navicula
gregaria, Bacillaria paradoxa, şi specia betaalfamezosaprobă Cyclotella
meneghiniana. Pe lîngă algele bacilariofite au fost des întîlnite speciile
clorofite Ankistrodesmus angustus – fără valenţă saprobică. De asemenea
a fost depistat un şir de alge euglenofite care pot fi marcate ca specii în
masă, aşa ca: betamezosaprobul Phacus caudatus şi polialfamezosaprobul E.proxima. În componenţa biocenozelor au fost
Phacus orbicularis
identificaţi de la 14 taxoni vara în secţiunea din s. Sărata – Răzeşi pînă
la 18 taxoni în ambele probe prelevate din secţiunea s. Lăpuşna.Valoarea
Sursa:http://www.discoverli
fe.org/20/q?search=Phacus+
maximă a numărului total – 1,15 mii cel./ml a fost înregistrată primăvara
caudatus
în secțiunea din s. Lăpușna, cu masa biologică totală maximală de 1,364
mg/l – clasa a II-a de calitate. Indicele saprobic a alcatuit valori înalte şi a oscilat de la 2,35 pînă la
2,96 atingînd valoarea maximă vara, cînd a fost scăzut nivelul apei şi a fost determinat de prezenţa
şi predominarea speciilor tolerante la poluare înaltă în secțiunea postului hidrometric a s. Lapușna.
Aceste valori s-au situat în limitele clasei a III – a de calitate, ce a apreciat calitatea apei în ambele
secțiuni ca poluată moderat.
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Fig. 63. Dinamica valorilor indicelui saprobic în probele fitoplanctonice
în perioada vegetativă a anului 2014-2015
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 5,9 - 22,5
µg/l, atingînd valoarea maximă la începutul perioadei de vegetaţie în amonte de s. Lăpuşna.
Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonice corespunde nivelului mezotrof al
gradului de eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a indicat un nivel eutrof al gradului
trofic. În medie pe an concentraţia maximă a clorofilei “a” (14,2 mg/l) s-a înregistrat în secţiunea
superiorioară, ce indică o poluare maximală a acestui sector al rîului. Calitatea apei r. Lapuşna în
secţiunea din amonte de s. Sărata-Răzeşi a fost atribuită clasei a I-a (foarte bună), în secţiunea din
amonte de s. Lăpuşna - clasei a II-a (bună). Stadiul trofic al rîului în medie pe an în secţiunea
superioară corespunde nivelului eutrof, în secţiunea înferioară - nivelului mezotrof. În comparaţie
cu anul precedent în rîu s-a majorat conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 64. Dinamica conţinutului de clorofilă ”a” a algelor din fitoplanctonul
r. Lăpuşna pentru anul 2015
Zooplancton. Comunitatea zooplanctonică a fost reprezentată
de indivizii următoarelor grupe taxonomice: Copepoda (Eucyclops
serrulatus, Nauplii), Harpacticoida (Onychocampus mohammed),
Rotifera (Brachionus quadridenta, Notholca acuminata, Cephalodella
gibba) și Cladocera (Simocephalus serrulatus), cu predominarea
reprezentanţilor grupei Rotifera. Numărul de indivizi întîlniţi în probă
a constituit 6000 ex/m3, iar masa biologică a lor a fost echivalentă cu
55,60 mg/m3. Calitatea apei în secţiunea s. Lăpușna, conform
zooplanctonului avînd indicele saprobic 1,61, se atribuie clasei I de
calitate-foarte bună.

Cephalodella gibba
Sursa:http://www.moorimp

Fitobentos. Diversitatea speciilor în probă a variat de la 6 pînă ressionen.at/GALERIEN/pi
c1000166.htm
la 19 taxoni, ce aparţin celor 4 grupe taxonomice: Cyanophyta,
Euglenophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta. Flora bentonică în
probele analizate se caracterizează prin prezenţa dominantă a speciilor diatomee. Acestea sunt
speciile oligo-betamezosaprobe: Navicula radiosa; betamezosaprobe - Cocconeis pediculus,
Synedra ulna, Surirella ovata, Gomphonema parvulum; beta-alfamezosaprobe: Caloneis
amphisbaena, Navicula hungarica var.capitata şi speciile alfamezosaprobe: Nitzschia acicularis,
N.palea,
N.apiculata,
Navicula
cryptocephala,
N.pygmaea.
Comunitatea algelor cianofite s-a marcat prin prezenţa în masă a
speciilor – Oscillatoria limosa – beta-alfamezosaprobă şi Oscillatoria
tenuis –alfamezosaprobă, precum şi Spirulina major – fără valenţă
saprobică. Pe lîngă algele diatomee şi cianofite au fost des întîlnite şi
specii clorofite cu un spectru larg al saprobităţii: oligobetamezosaproba – Spirogyra porticalis, betamezosaproba –
Oedogonium capillare şi beta-alfamezosaproba – Spirogyra varians.
Din algele euglenofite au predominat următoarele specii:
betamezosaprobii – Phacus orbicularis, P.caudatus şi Euglena texta –
Spirulina major
care este foarte tipică pentru rîurile mici şi abitează în apele stagnante
Sursa:http://protist.i.hosei.a
dulci sau uşor salmastre, pecum şi beta-alfamezosaproba – Euglena
c.jp/pdb/images/Prokaryote
acus. Specia poli-alfamezosaprobă – Euglena proxima a fost întîlnită în
s/Oscillatoriaceae/
proba de primăvară (s. Lăpuşna) şi în proba de vară (s. Sărata Răzeşi),
ceea ce a influenţat puternic asupra valorii înalte a indicelui saprobic. Conform datelor analizate
valorile indicelui saprobic au oscilat între 2,00 şi 2,37, atingînd valoarea maximă în secţiunea din
preajma s. Sărata Răzeşi în luna iulie. Valorile medii anuale în secţiunile analizate au constituit 2,18
în secţiunea s. Lăpuşna şi 2,19 în secţiunea din s. Sărata Răzeşi, în ambele secţiuni calitatea apei
corespunde clasei a II-a, adică bună.
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Fig. 65. Variaţia indicelui saprobic al fitobentosului r. Lăpuşna în dependenţă
de secţiune şi perioada de prelevare pentru anul 2015

Indicele saprobic

Macrozoobentos. S-a evidenţiat o diversitate de specii
între 8 şi 12 taxoni în mostre. Pe parcursul anului au fost
identificate 25 specii de nevertebrate bentonice distincte
aparţinînd grupelor de bază: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Gomphus flavipes, Tabanus sp.,
Heptagenia sulphurea, Apheloceirus aestivalis, Plea
minutissima, Culicoides sp., Chaoborus sp., Culex sp.,
Dytiscus marginalis, Notonecta glauca, Simulium sp.,
Micronecta griseola, Hydropsyche instabilis, Podura
Apheloceirus aestivalis
aquatica), Crustacea (Asellus aquaticus, Gammarus
kischineffensis, Corophium nobile), Mollusca (Radix Sursa:http://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?
ovata, Radix peregra, Lymnaea stagnalis) şi Hirudineea mode=ShowLarge&ID=192959
(Erpobdella octoculata, Hirudo medicinalis). Numărul
total de organisme a atins valoarea maximă de 1708 ind/m2 în mostra prelevată primăvara, în
amonte de s. Sărata-Răzeşi, iar biomasa totală maximă a constituit 15,848 g/m2 în mostra prelevată
vara, în amonte din s. Lăpuşna. Din punct de vedere al abundenţei numerice procentuale au
predominat larvele de Chironomidae (72,46%) fiind urmate de – Podura aquatica (25,22%).
Prezenţa din abundenţă a chironomidelor în comunitatea macrozoobentosului r. Lăpuşna a indicat
existenţa în acest rîu a unei cantităţi mai mari de substanţă organică. Valoarea indicelui saprobic a
constituit 1,89 din secţiunea în amonte de s. Lăpuşna şi, respectiv, 2,00 în amonte de s. SărataRăzeşi. Aceste valori obţinute atribuie calitatea apei r. Lăpuşna la clasa a II-a, adică bună.
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Fig. 66. Dinamica valorilor indicelui saprobic în probele macrozoobentice ale r. Lăpuşna în
perioada vegetativă a anului 2015
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Clasele de calitate

Calitatea apei r. Lăpuşna în perioada anului 2015 a fost condiţionată de prezenţa
dominantă a algelor din diferite grupuri taxonomice, cu predominarea speciilor ce se încadrează
într-un spectru larg al categoriilor saprobice, cu prezenţa mai abundentă a formelor beta-, betaalfa şi
alfa-mezosaprobe în fitoplancton, ce au indicat o calitate a apei poluată moderat. Dezvoltarea în
masă a speciilor de nevertebrate bentice distincte aparţinînd grupelor de bază: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Gomphus flavipes, Tabanus sp., Heptagenia sulphurea, Apheloceirus aestivalis,
Plea minutissima, Culicoides sp., Chaoborus sp., Culex sp., Dytiscus marginalis, Notonecta glauca,
Simulium sp., Micronecta griseola, Hydropsyche instabilis, Podura aquatica), Crustacea (Asellus
aquaticus, Gammarus kischineffensis, Corophium nobile), Mollusca (Radix ovata, Radix peregra,
Lymnaea stagnalis) şi Hirudineea (Erpobdella octoculata, Hirudo medicinalis) au indicat o calitate
bună a apei la fel ca și algele colectate din stratul bental. În ambele secţiuni cantitatea totală a
bacteriilor a reflectat o calitate a apei poluată moderat (clasa a III-a de calitate), numărul
saprofitelor a corespuns clasei a V-a de calitate (foarte poluată).
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Fig. 67. Calitatea apei r. Lăpuşna conform grupelor de elemente hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015
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2.1.1.16. Rîul Sărata
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Sărata îşi i-a începutul din bieful inferior a
iazului, situat la marginea de jos a s. Sărata –
Mereşeni, r-nul Hînceşti, se revarsă în r. Prut la
187 km de la gură, în 1,5 km nord-vest de s.
Nicolaevca, r-nul Leova din Republica Moldova
Lungimea rîului - 59 km, aria de
acumulare a apei - 706 km2, căderea totală - 107
m, înclinarea medie 1,8 ‰, coeficientul de
meandrare a rîului - 1,20.
Afluenţii principali: în dreapta r. Orac
(lungimea 22 km), stînga r. Sărăţica (lungimea
15 km).
Albia puţin meandrată, lăţimea predominantă
pînă la s. Filipeni 3-6 m, în aval 10-15 m,
maxima - 17 m (în aval de s. Filipeni). În
perioada caldă, albia rîului pe alocuri este
uscată, între izvor şi s. Caracui, este ondulată.
Fundul este neted, mîlos, uscat, uneori crescut
cu rogoz şi stufăriş, lîngă s. Filipeni - nisipos.
Malurile mai des sunt abrupte, cu înălţimea 0,51,2 m, trecînd în terase din argilă nisipoasă,
lîngă s. Filipeni - nisipoase. Lacurile de acumulare sunt întrebuinţate pentru irigare, piscicultură,
recreare.
Pentru r. Sărata, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere în
secțiunile de monitoring din apropierea s. Vozneseni și s. Vîlcele. În perioada vegetativă a anului,
pentru evaluarea calității apei s-a prelevat: cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și
cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos din secțiunea s.
Vozneseni și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și o probă pentru
macrozoobentos în secțiunea s. Vîlcele.
Bacterioplancton. În secțiunea s. Vîlcele cantitatea totală de microorganisme a constituit
11,18 mln.cel./ml (clasa V de calitate), numărul bacteriilor saprofite a alcătuit 177,40 mii cel/ml
(clasa a V-a de calitate), raportul dintre aceşti indici corespunde valorii 63,02. Calitatea apei r.
Sărata conform parametrilor bacterioplanctonici în proba analizată s-a apreciat ca foarte poluată, ce
se atribuie la clasa a V-a. În comparaţie cu anul anterior în rîu s-a majorat conţinutul
microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 68.Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Sărata pentru anii 2014-2015
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Fitoplancton. În probele analizate s-a observat preponderenţa numerică a speciilor
bacillariophyta, cyanophyta, chlorophyta și euglenophyta. Printre dominanţii algelor diatomee au
fost depistate speciile betamezosaprobe – Gyrosigma acuminatum,
Surirella capronii, S.ovata; de asemenea au fost des întîlnite
speciile tolerante la poluare Nitzschia tryblionella alfamezosaprobă și Caloneis amphisbaena - betaalfamezosaprobă.
Din algele euglenofite au fost identificate ca dominante speciile
Phacus orbicularis, Euglena texta, E.acus, Trachelomonas labiata
– betamezosaprobe. Din algele clorofite au avut frecvenţă înaltă
speciile Tetraedron minimum, Scenedesmus quadricauda –
betaalfamezosaprobe. Analizînd densitatea numerică a speciilor s-a
observat o dezvoltare sporită a fitoplanctonului în perioada de vară
Tetraedron minimum
în secţiunea din preajma s. Vozneseni, ca și în anul precedent, care
Sursa:http://ccala.butbn.cas.cz/c
putea fi cauzată de prezenţa unei concentraţii optimale de nutrienţi
s/node
în apă ca fiind una din principalele condiţii pentru creşterea în masă
a algelor. Identificarea speciilor din probă a pus în evidenţă între 6 şi 21 taxoni. Valoarea maximă a
numărului total – 0,78 mii cel./ml a fost înregistrată vara în secțiunea din s.Vozneseni cu masa
biologică totală maximală de 1,23 mg/l ce indică clasa a II-a de calitate. Indicele saprobic a oscilat
de la 2,07 pînă la 2,67, atingînd valoarea maximă primăvara în secţiunea din s. Vozneseni. Valorile
indicelui saprobic în secțiunile analizate s-au situat în limitele clasei a III-a de calitate. Ca rezultat al
studiului efectuat asupra asociaţiilor fitoplanctonice ale r.Sarata la staţiile de prelevare din
apropierea s. Vîlcele şi s. Vozneseni putem afirma că calitatea apei r. Sarata în perioada vegetativă a
fost poluată moderat, ca și în anul precedent.
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Fig. 69. Dinamica valorilor indicelui saprobic în r. Sărata
în perioada anilor 2014 –2015
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a situat în limitele 5,9 - 32,0
µg/l, ajungînd valoarea maximă vara, în luna august în apropierea s. Vozneseni. Activitatea minimă
a fotosintezei organismelor fitoplanctonului corespunde nivelului mezotrof al gradului de
eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a indicat un nivel hipertrof al gradului trofic.
Poluarea apei a fost minimă primăvara (clasa I de calitate ), iar maximă – vara (clasa a III-a de
calitate). Calitatea apei r. Sărata în medie pe an în ambele secţiuni s-a atribuit clasei a II-a (foarte
bună). Gradul de eutrofizare în medie pe an corespunde nivelului eutrof. Comparativ cu anul
precedent în rîu s-a majorat conţinutul de clorofilă “a” calitatea apei în ambele secţiuni s-a
înrăutăţit.
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Fig. 70. Dinamica conţinutului de clorofilă ”a” a algelor din fitoplanctonul r. Sărata
pentru anul 2015
Zooplancton. Studierea comunităţii zooplanctonice în perioada anului 2015 a r. Sărata din
preajma s. Vozneseni, a prezentat organisme din grupele taxonomice: Copepoda (Eucyclops
serrulatus, Nauplii, Cyclops strenuus) Numărul total de organisme prezente în probă a fost de 2000
ex/m3, cu masa biologică de 68,50 mg/m3. Indicele saprobic a costituit valoarea 2,08, ce atribuie
calitatea apei la clasa II-a adică bună.
Fitobentos. Analiza microscopică a mostrelor a pus în evidenţă specii din diferite grupuri
taxonomice. În probe s-a observat o dominanţă superioară a speciilor diatomee, cianofite, clorofite
şi euglenofite cu valorea saprobică înaltă, speciile sensibile la poluare s-au depistat într-un număr
neînsemnat. Diversitatea speciilor a variat de la 5 pînă
la 12 taxoni în probă, atingînd valoarea maximă în
proba prelevată vara în secţiunea din apropierea s.
Vîlcele. O frecvenţă mai înaltă comparativ cu celelalte
specii s-a înregistrat la algele din clasa
Bacillariophyceae, din care putem menţiona
următoarele specii: betamezosaprobele – Gyrosigma
acuminatum, Navicula gregaria, Surirella ovata; betaalfamezosaprobă –
Caloneis amphisbaena şi
Euglena acus
alfamezosaprobe: Navicula cryptocephala, Nitzschia
palea, Nitzschia acicularis, N.tryblionella. În probă, de Sursa:http://www.photomacrography1.net/f
asemenea, au fost determinaţi şi reprezentanţi orum/viewtopic.php?p=8945&sid=
betamezosaprobi ai clasei Chlorophyceae, dar în număr
neînsemnat – Scenedesmus quadricauda şi S.acuminatus. Din clasa Euglenophyceae au fost
determinate speciile: Euglena oxyuris – oligo-betamezosaprobă, Euglena texta –
betamezosaprobă, Euglena acus – beta-alfamezosaprobă şi Euglena proxima – polialfamezosaprobă, prezenţa cărora indică că concentraţiile de poluanţi în apă s-au majorat. Filumul
Cyanophyta a fost reprezentat de betamezosaprobul Phormidium favosum şi alfamezosaproba –
Oscillatoria tenuis. Conform datelor analizate valorile indicelui saprobic au oscilat între 2,27 şi
2,53 atingînd valoarea maximă în secţiunea din preajma s.Vîlcele, în luna iulie. Valorile medii
anuale în secţiunile analizate au constituit 2,40 în secţiunea s. Vîlcele şi 2,35 în secţiunea din s.
Vozneseni, ceea ce atribuie calitatea apei r.Sărata la clasa a III-a, adică poluată moderat.
Comparativ cu anul trecut, calitatea apei s-a înrăutăţit în secţiunea din apropierea s. Vîlcele,
trecînd de la clasa a II-a (bună) la clasa a III-a (poluată moderat), aceasta fiind din cauza
temperaturilor ridicate, regimului hidrologic scăzut şi influenţei puternice a impactului antropic.
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Fig. 71.Variaţia indicelui saprobic a fitobentosului rîului Sărata în dependenţă
de secţiune şi perioada de prelevare pentru anii 2014-2015
Macrozoobentos. Comunitatea macrozoobentosului din
r. Sărata a fost constituită din următoarele grupe taxonomice
principale: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp.,Chaoborus
sp.,Gomphus vulgatissimus, Nepa cinerea, Heptagenia
sulphurea, Berosus spinosus, Psychoda sp., Sigara falleni,
Corixa sp., Trichoptera sp., Plea minutissima, Culicoides sp.,
Tabanus sp., Simulium sp., Podura aquatica, Aeshna sp.,
Dytiscus sp., Dytiscus marginalis,) Crustacea (Cypria
ophtalmica, Dikerogammarus haemobaphes, Gammarus
Hydropsyche instabilis
kischineffensis, Asellus aquaticus) şi Mollusca (Radix ovata, Physa
fontinalis). Pe parcusul anului au fost depistaţi de la 7 la 18 taxoni în Sursa:http://faunacangrau.blogsp
probă. Din punct de vedere al abundenţei numerice procentuale au ot.com/2013/05/tricopters.html
predominat larvele betamezosaprobe de Chironomidae (1216 ind/m2
– 29,53%) depistate în proba din luna iulie, în sectiunea de prelevare din amonte de s. Vozneseni.
Biomasa totală maximă a fost calculată vara la staţia de prelevare din amonte de s. Vozneseni şi a
constituit 2,514 g/m2 datorită dezvoltării Chironomidelor. Indicele saprobic a oscilat între 1,83-2,1,
iar în medie a constituit 1,95, ceea ce plaseaza apa r. Sărata în limitele clasei a II-a de calitate bună.
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Fig. 72. Frecvenţa principalelor grupe
taxonomice ale macrozoobentosului
r. Sărata în secţiunea s. Vîlcele pentru
anul de referinţă 2015.
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Fig. 73. Frecvenţa principalelor grupe
taxonomice ale macrozoobentosului
r. Sărata în secţiunea s. Vosneseni
pentru anul de referinţă 2015.

Mollusca

Calitatea apei r. Sărata. Pe parcursul periodei vegetative a anului 2015, a fost apreciată
calitatea apei pe baza prelucrării informaţiilor furnizate în urma a 2 campanii de prelevare din
secţiunile de control amplasate în preajma s. Vîlcele şi s. Vozneseni. Rîul a fost cercetat conform a
5 grupe de elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos şi
macrozoobentos. Examinînd mostrele de fitoplancton şi fitobentos s-au determinat specii tolerante
la poluarea organică a apei cu substanţe de diferită provenienţă a activităţii umane. În fitoplancton
au fost întîlnite specii cu o valoare saprobică înaltă, care au caracterizat calitatea apei ca poluată
moderat.Valorile medii anuale ale indicelui saprobic la fitobentos au constituit 2,40 în secţiunea s.
Vîlcele şi 2,35 în secţiunea din s. Vozneseni, ceea ce a atribuit calitatea apei r. Sărata la clasa a IIIa, adică poluată moderat. Calitatea apei r. Sărata conform parametrilor bacterioplanctonici în proba
analizată s-a apreciat ca foarte poluată, ce se atribuie la clasa a V-a. Fauna bentală identificată a
indicat o calitate buna a apei, ce se atribuie la clasa a II-a de calitate.
4
Clasele de calitate

3,5
3

fitoplancton

2,5
zooplancton

2

fitobentos

1,5
1

macrozoobentos

0,5

bacterioplancton

0
s.Vîlcele

s.Vozneseni

Secțiunile de prelevare

Fig. 74. Calitatea apei r. Sărata conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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2.1.1.17. Rîul Tigheci
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe de lîngă o fîntînă la periferia de nord a
s. Băiuş. Debuşează în r. Prut de pe malul stîng la 152 km de la gura acestuia, lîngă s. Stoianovca.
Lungimea rîului este de 43 km,
panta de 3,0 ‰. În rîu se varsă 19
afluenţi cu o lungime sub 10 km şi o
lungime totală de 58 km.
Bazinul este situat la limita de
nord a Colinelor Tigheciului.
Înălţimea medie a bazinului are 130
m, suprafaţa – 187 km2, panta medie
a bazinului are 130 m, lungimea –
38 km, lăţimea medie – 4,9 km,
densitatea reţelei hidrografice –
1,18.
Bazinul de recepţie este
alungit de la nord-est spre sud-vest,
cu suprafaţa brăzdată de vîlcele şi
ravene adînci.
Valea este puţin şerpuitoare, în
formă de V latin, cu lăţimea de 2,5 5,5 km. Versantul stîng are înălţimea
de 80-130 m, este concav, uneori
convex, abrupt şi foarte abrupt,
puternic dezmembrat, acoperit cu
vegetaţie de stepă. Lunca este
îngustă (50-70 m), în mai multe
locuri întreruptă, în aval de s.
Iepureni se lărgeşte pînă la 200 m
albia este slab şerpuitoare, în unele
locuri regularizată, pînă la or.
Iargara – slab exprimată. Lăţimea
medie – 1,0 - 1,5 m, maximă – 15 m
(partea de est a s. Cania). Patul
albiei este neted, mîlos, pe alocuri nisipos, deseori împînzit cu vegetaţie de pajişte.
Pentru r. Tigheci, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere la
secțiunea din apropierea s. Tigheci. Din r. Tigheci, pentru evaluarea calității apei, s-a prelevat cîte o
probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”,
fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a fost egal cu 2,26 mln.cel./ml (clasa a III-a de
calitate), cantitatea bacteriilor saprofite a atins 36,86 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul
dintre aceşti indici corespunde valorii 63,02. Calitatea apei r. Tigheci conform parametrilor
bacteriologici poate fi considerată ca foarte poluată, încadrîndu-se în limitele clasei a V-a.
Comparativ cu anul precedent, în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi al substanţelor
organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.

87

2,5

2,26

mln cel./ml

2
1,5
1
0,5

0,31
0,03686

0,00436

0

2015

2014
Perioada de referinţă
cantitatea totală a bacteriilor

bacteriile saprofite

Fig. 75. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Tigheci pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. În probele fitoplanctonice prelevate din r. Tigheci au fost depistate specii din
toate grupele taxonomice principale. În mostra prelevată în perioada de primăvară s-a depistat o
predominare a algelor diatomee, iar în perioada de vară la ele s-au alăturat speciile clorofite și
cianofite. Printre algele diatomee o dezvoltare mai abundentă au avut speciile: Nitzchia fonticola –
oligo-betamezosaprobă; Gyrosigma acuminatum, Surirella capronii, Nitzschia sigmoidea, Navicula
gregaria, N.capitatoradiata – betamezosaprobe, Hippodonta capitata – beta-alfamezosaprobă;
Nitzschia palea, N. acicularis – alfamezosaprobe, iar din algele clorofite pot fi marcate speciile
betamezosaprobe Scenedesmus quadricauda, Actinastrum hantzschii și Cladophora fracta. De
asemenea a predominat Oscillatoria sp. – specie cianofită. Biodiversitatea speciilor a fost alcătuită
din 16 taxoni primăvara şi 8 vara. În proba prelevată în perioada de primăvară a fost identificat un
număr total de organisme – 0,57 mii cel./ml şi masa biologică totală de 1,127 mg/l (clasa a II- a de
calitate) şi respectiv în proba de vară – 0,24 mii cel./ml, cu masa biologică totală de 0,338 mg/l
(clasa a I-a de calitate). Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,22 primăvara şi 2,15 vara, aflîndu-se
în limitele clasei a III-a de calitate, ce apreciază calitatea apei ca poluată moderat ca și în anul
precedent.

Concentrația clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 1,2 - 16,6
µg/l cu valoarea medie de 8,9 µg/l., poluarea apei a fost minimă vara (clasa a I-a de calitate), iar
maximă – primăvara (clasa a III-a de calitate). Activitatea minimă a fotosintezei corespunde
nivelului oligotrof al gradului de eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a indicat un nivel
eutrof. Valoarea medie anuală a concentraţiei clorofilei “a” s-a atribuit clasei a I-a de calitate (foarte
bună). Stadiul trofic al r. Tigheci în medie pe an aparţine nivelului eutrof. Comparativ cu anul
anterior în rîu s-a majorat conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 76. Dinamica conţinutului de clorofilă ”a“ în r. Tigheci pentru anii 2014-2015
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Zooplancton. Comunitatea zooplanctonică a r. Tigheci a fost cercetată în baza probei
prelevate din preajma s.Tigheci şi a fost reprezentată de 4 specii, ce aparţin la 3 grupe taxonomice:
Cladocera (Bosmina longirostris), Copepoda (Eucyclops sp.) și Rotifera (Colurella uncinata,
Notholca acuminata), rolul dominant aparţinînd speciilor Colurella uncinata și Notholca
acuminata. Numărul total de indivizi identificaţi în probă a fost de 2000 ex/m3, cu masa biologică
de 19,10 mg/m3. Indicele saprobic a constituit 1,44, ce atribuie calitatea apei la clasa a I-a, adică
foarte bună.
Fitobentos. Comunităţile fitobentonice au fost alcătuite din specii indicatoare din
următoarele grupe de alge: Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta şi Bacillariophyta. Printre
algele bacilariofite au predominat betamezosaprobii –
Navicula lanceolata, N.gregaria, Surirella ovata şi
alfamezosaprobii
–
Nitzschia palea, N.acicularis,
N.apiculata, N.tryblionella. Din algele clorofite au avut o
frecvenţă înaltă speciile Scenedesmus acuminatus,
Oedogonium capillare – betamezosaprobe. Printre algele
cianofite au predominat alfamezosaprobele – Oscillatoria
tenuis şi O.brevis. Algele euglenofite au fost marcate de
prezenţa speciei unice poli-alfamezosaprobă – Euglena
proxima. Diversitatea speciilor a fost egală în ambele probe,
Oscillatoria tenuis
fiind întîlniţi cîte 11 taxoni. Indicele saprobic a variat de la
2,32 pînă la 2,79, iar în medie pe întreaga perioadă de Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/
Images/prokaryotes/Oscillatoriaceae/
vegetaţie a alcătuit valoarea de 2,55, ceea ce corespunde
Oscillatoria/tenuis/sp_03.html
clasei a III-a de calitate, adică apa r. Tigheci a fost poluată
moderat.

Primăvara

Vara

Nr.de specii
- 11

Nr.de specii
- 11

IS = 2,32
Clasa a III-a

IS =2,79
Clasa a IV-a

Fig. 77. Dinamica sezonieră a parametrilor fitobentonici monitorizaţi în r.Tigheci
pe parcursul anului 2015
Macrozoobentos. Stratul bentic al r. Tigheci, în preajma s.Tigheci a fost cercetat
conform celor 2 probe colectate în perioada de vegetaţie. Macrozoobentosul a fost reprezentat de
următoarele grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Sigara falleni, Dytiscus
marginalis, Gyrinus sp., Hydropsyche instabilis), Crustacea (Jaera sp., Gammarus kischineffensis,
Cypria ophtalmica) şi Mollusca (Radix ovata, Physella acuta, Pisidium sp., Lithoglyphus
naticoides). Diversitatea speciilor în mostre a constituit 6 – 11 taxoni. Numărul maxim total de
organisme (2640 ind/m2), cît şi biomasa maximă 16,888 g/m2 a fost înregistrat în proba prelevată în
luna august, pe contul crustaceului – Gammarus kischineffensis, care a avut o pondere de 72,12% în
raport cu celelalte organisme depistate. Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de 1,77, fapt ce
indică că apa r. Tigheci a avut statutul de foarte bună, atribuindu-se clasei a I-a de calitate.
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Fig. 78. Parametrii macrozoobentici
monitorizaţi în r. Tigheci pe
parcusul anului 2015
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Calitatea apei r. Tigheci. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada vegetativă a
anului 2015, pentru evaluarea calităţii apei r. Tigheci s-a constatat, că calitatea apei conform
parametrilor bacteriologici poate fi considerată ca foarte poluată, încadrîndu-se în limitele clasei a
V-a, iar pentru indicatorii fitoplanctonici şi fitobentici - este poluată moderat şi se atribuie clasei a
III-a de calitate. Calitatea apei din stratul bental evaluată conform parametrilor macrozoobentonici a
fost apreciată ca foarte bună şi s-a atribuit clasei a I-a, la fel au indicat și speciile pelagiale
zooplanctonice.
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Fig. 79. Calitatea apei r.Tigheci conform parametrilor hidrobiologici studiaţi în perioada
vegetativă a anului 2015
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2.1.1.18. Rîul Larga
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe din două izvoare situate la 1,3 km spre
nord de s. Cârpeşti şi debuşează în r. Prut de pe malul stîng, la 119 km de la gura acestuia, la 4,1 km
spre nord-vest de s. Chircani. Lungimea rîului este de 33 km, panta – 4,4‰. În rîu debuşează 16
afluenţi cu o lungime sub 10 km şi cu o lungime totală de 40 km.
Bazinul de recepţie este situat pe colinele Tigheciului, fiind alungit de la nord-est spre sud
vest. Înălţimea medie a bazinului – 140 m, suprafaţa – 151 km2, lungimea – 30 km, lăţimea medie –
5,0 km, densitatea reţelei hidrografice – 0,48, coeficientul de meandrare – 1,23.
Relieful este deluros, foarte dezmembrat, versanţii de stînga ai vîlcelelor sunt abrupţi, cei de
dreapta – mai domoli, constituiţi din argile nisipoase. Solurile sunt cernoziomice, pe sectoarele
împădurite – cenuşii de pădure.
Valea este puţin şerpuitoare, în formă de V latin, cu o lăţime de 2,3-5,3 km. Versanţii au 100150 m înălţime. Versantul drept, la 1 km în aval de s. Ciobalaccia atinge 220 m înălţime, cel drept
în amonte de s. Constantineşti coboară pînă la 63 m.
Lunca începe de la s. Cârpeşti, este bilaterală, netedă, cu vegetaţie de cîmpie, valorificată;
lăţimea medie – 100-180 m, maximă – 220 m (s. Flocoasa).
Albia este predominant uscată, slab şerpuitoare, fără ramificări, stabilă, la izvor adîncită
artificial. Lăţimea medie este de 3-6 m, maximă – 12 m (s. Flocoasa).
Pentru rîul Larga, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere la
secțiunea din apropierea s. Chircani. Din r. Larga s-a prelevat cîte o probă
pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru fitoplancton,
clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Cantitatea totală a bacterioplanctonului a
alcătuit 4,27 mln cel./ml (clasa a III-a de calitate), numărul saprofitelor a
constituit 68,04 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul acestor
indici (a : b) a fost egal cu 62,75. Calitatea apei r. Larga conform
elementelor bacterioplanctonice se atribuie clasei a V-a, adică apa este
foarte poluată. În comparaţie cu anul precedent, în rîu s-a majorat
conţinutul microorganismelor şi al substanţelor organice, calitatea apei sa înrăutăţit.

Bacterii saprofite
Sursa:https://encryptedtbn0.
gstatic.com/images
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Fig. 80. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Larga pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Comunităţile planctonice algale ale r. Larga au fost constituite din specii
indicatoare şi variaţii ale acestora, care aparţin la 4 grupuri taxonomice precum Bacillariophyta,
Euglenophyta, Cyanobacteria şi Chlorophyta, cu predominarea algelor diatomee. Speciile
identificate au prezentat un spectru larg al valorilor saprobice şi aparţin de asemenea diferitor zone
saprobice cu predominarea celor beta- şi alfamezosaprobe. Din speciile diatomee au predominat
speciile betamezosaprobe: Pinnularia viridis, Surirella capronii, Navicula lanceolata și Gyrosigma
acuminatum; alfamezosaprobe: Nitzschia tryblionella și N.palea. Algele euglenofite au fost întîlnite
în ambele probe, dar prioritate numerică au avut doar speciile Strombomonas sp. și Euglena sp. Din
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algele verzi a predominat doar specia betamezosaprobă Closterium ehrenberghii. Biodiversitatea
fitoplanctonică în probe a fost echivalentă cu 8 specii în proba prelevată primăvara şi 16 specii
identificate în perioada de vară. În proba prelevată în perioada de primăvară a fost identificat un
număr total de organisme identic cu 0,15 mii cel./ml şi masa biologică totală 0,255 mg/l şi respectiv
în proba de vară – 0,2 mii cel./ml, cu masa biologică totală de 0,425 mg/l. Masa biologică totală în
ambele probe s-a încadrat în limitele clasei I-a de calitate. Valoarea indicelui saprobic a fost mai
înaltă primăvara – 2,32, iar vara a fost identică cu 2,28, ambele valori încadrîndu-se în limitele
clasei a III-a de calitate, adică apa r. Larga în secţiunea din apropierea s.Chircani în perioada
estimată a fost poluată moderat.

Concentrația clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 7,1 - 9,5
µg/l cu valoarea medie 8,3 µg/l. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului a
fost depistată la începutul perioadei de vegetaţie, în luna mai şi corespunde nivelului mezotrof al
gradului de eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a fost determinată vara, în luna august
şi a indicat un nivel eutrof al gradului trofic. Pe parcursul anului, calitatea apei în rîu s-a menţinut în
limitele clasei I-a (foarte bună). Statutul trofic al rîului în medie pe an corespunde nivelului eutrof.
În comparaţie cu anul trecut în rîu a scăzut puţin conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a
îmbunătăţit.
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Fig. 81. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” din fitoplanctonul r. Larga
pentru anii 2014-2015
Zooplancton. Evaluarea calităţii apei r. Larga conform parametrilor
zooplanctonici a fost efectuată pe baza rezultatelor estimate în urma
analizei probei prelevate în secţiunea din preajma s.Chircani. Comunitatea
zooplanctonică a fost reprezentată de următoarele grupe taxonomice:
Copepoda (Nauplii, Cyclops vicinuus), Rotifera (Brachionus calyciflorus),
cu predominarea organismelor din clasa Copepoda. Numărul total de
organisme identificate în probă a fost de 3000 ex/m3, cu masa biologică de
57,00 mg/m3. Valoarea indicelui saprobic a fost influenţată de organismele
beta- şi beta-alfamezosaprobe, acesta a constituit 2,33, ce atribuie calitatea
apei la clasa a II-a, adică bună.

Brachionus calyciflorus
Sursa:http://www.plingfact
ory.de/Science/Atlas/Kennk
artenTiere/Rotifers/01RotE
ng/source/Brachionus%20c
alyciflorus1.html

Fitobentos. Biodiversitatea r. Larga a fost caracterizată de
următoarele grupe taxonomice: Bacillariophyta, Chlorophyta şi
Cyanophyta. Diversitatea speciilor a variat între 5 şi 10 taxoni, cu maxima determinată în proba din
luna iulie. Algele diatomee au predominat atît prin numărul de specii cît şi prin abundenţa lor. Cel
mai des au fost întîlnite speciile betamezosaprobe: Gyrosigma acuminatum, Surirella ovata,
Gomphonema parvulum, Nitzschia sigmoidea şi alfamezosapobe: Nitzschia tryblionella, N.palea,
N.angustata. Algele cianofite au fost marcate de prezenţa speciei unice Pseudobaena galeata – fără
valenţă saprobică. Filumul Chlorophyta a fost la fel de sărac, fiind întîlnită doar specia betaalfamezosaprobă – Ankistrodesmus falcatus. Indicele saprobic a variat de la 2,35 pînă la 2,37, iar în
medie pe perioada de vegetaţie el a alcătuit 2,36, ce corespunde clasei a III-a de calitate, deci apa r.
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Dinamica numărului de
taxoni

Larga este poluată moderat. Comparativ cu anul precedent, calitatea apei s-a înrăutăţit trecînd de la
clasa a II-a la clasa a III-a.
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Fig. 82. Frecvenţa depistării grupelor algale de bază în mostrele fitbentonice
colectate din r. Larga pe parcursul anilor 2014-2015
Macrozoobentos. Fauna bentonică a r. Larga a fost constituită din
specii indicatoare ce aparţin următoarelor grupe taxonomice: Oligochaeta,
Insecta (Chironomidae sp., Hydropsyche instabilis, Corixa sp.,
Platycnemis pennipes, Heptagenia sulphurea, Simulium sp., Dytiscus
marginalis, Haliplus ruficollis, Coenagrion puella, Mesovelia furcata,
Sigara falleni, Chrysops viduatus), Crustacea (Gammarus kischineffensis,
Dikerogammarus haemobaphes) şi Mollusca (Physella acuta, Radix
ovata). Pe parcusul anului au fost depistaţi pînă la 14 taxoni în probă.
Numărul maxim total de organisme (1888 ind/m2) a fost calculat în
Simulium sp.
perioada de vară cu biomasa totală maximă (35,32 g/m2). Indicele saprobic a
constituit în medie 2,00 atribuind calitatea apei r. Larga la clasa a II-a, adică Sursa:http://www.dfg.ca.gov/
abl/lab/CA_digital_ref_level_
apa a fost bună.
Simulium.asp

Calitatea apei r. Larga. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada vegetativă a
anului 2015 s-a constatat că calitatea apei r. Larga conform parametrilor fitobentonici şi
fitoplanctonici este poluată moderat şi se atribuie clasei a III-a. Calitatea apei din stratul bental
evaluată conform parametrilor macrozoobentonici a fost apreciată ca bună şi s-a atribuit la clasa a
II-a. Fauna zooplanctonică de asemenea a indicat o calitate bună a apei, iar parametrii bacteriologici
caracterizeaza apa ca foarte poluată, încadrîndu-se în limitele clasei a V-a.
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Fig. 83. Calitatea apei r. Larga conform grupelor de elemente hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015
93

2.1.1.19. Rîul Valea Galmage
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul îşi ia cursul în partea centrală a Republicii
Moldova, se varsă în r. Prut, din partea malului stîng.
Lungimea rîului – 25,55 km, suprafaţa bazinului de recepţie – 88,06 km2, gradul de
sinuozitate – 1,23%.
Altitudinea medie a rîului este de 120,05 m, maximala fiind 259,14 m, în timp ce minima indică
valoarea de 4,36 m. Panta medie a versanţilor – 2,72 ‰. Densitatea reţelei hidrografice – 0,66
km/km2.
Începînd cu anul 2014, monitorizarea r. Valea Galmage se efectuează în secţiunea s. Zîrneşti,
unde se prelevează probe de apă în conformitate cu Programul de activitate.
Pentru r. Valea Galmage, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de
supraveghere la secțiunea din apropierea s. Zîrnești. Din r. Valea Galmage, pentru evaluarea
calității apei, s-a prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și zooplancton și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a alcătuit 7,47 mln.cel/ml (clasa a IV-a de
calitate), cantitatea bacteriilor saprofite a constituit 118,90 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate),
raportul dintre aceşti indici a fost identic cu valoarea de 62,82. Calitatea apei r. Valea Galmage,
privind elementele bacterioplanctonice, este considerată ca foarte poluată şi aparţine clasei a V-a.
Comparativ cu anul precedent în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi al substanţelor
organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 84. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Valea Galmage pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Comunităţile fitoplanctonice depistate au fost constituite dintr-un număr
restrîns de specii indicatoare din următoarele grupuri taxonomice: Chlorophyta, Cyanophyta,
Euglenophyta şi Bacillariophyta. Conform rezultatelor estimate, valenţa saprobă a speciilor
fitoplanctonice identificate s-a situat în domeniul oligo-beta- beta-alfa și alfamezosaprob, cu
prezenţa mai abundentă a formelor betamezosaprobe. În componenţa speciilor dominante au fost
depistate algele diatomee: Surirella capronii, Navicula capitatoradiata – betamezosaprobe;
Navicula menisculus – beta-alfamezosaprobă. Din algele euglenofite au fost depistate în masă
speciile: Trachelomonas planctonica și Euglena texta – betamezosaprobe. În proba prelevată în
perioada de primăvară a fost identificat un număr total de organisme identic cu 0,29 mii cel./ml şi
masa biologică totală 0,491 mg/l şi respectiv în proba de vară – 0,09 mii cel./ml, cu masa biologică
totală de 0,15 mg/l. Masa biologică totală în ambele probe s-a încadrat în limitele clasei I-a de
calitate. Indicele saprobic a constituit valorile 2,22 primăvara şi 2,06 vara, aflîndu-se în limitele
clasei a III-a de calitate, ce apreciază apa r. Valea Galmage din această secţiune ca poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 1,2 - 2,4
µg/l cu valoarea medie 1,8 µg/l. Valoarea minimă s-a depistat vara, în luna august, iar valoarea
maximă s-a înregistrat la începutul perioadei de vegetaţie. Pe parcursul anului calitatea apei
conform conţinutului de clorofilă “a” în rîu a indicat clasa a I-a, adică foarte bună. Gradul trofic al
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r. Valea Galmage în medie pe an corespunde nivelului oligotrof. În comparaţie cu anul trecut în rîu
a scăzut puţin conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
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Fig. 85. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” în fitoplanctonul
r. Valea Galmage pentru anul 2014-2015
Zooplancton. Evaluarea calităţii apei r. Valea Galmage conform parametrilor zooplanctonici
a fost efectuată pe baza rezultatelor estimate în urma analizei probei prelevate din secţiunea s.
Zîrneşti. A fost depistată o singură specie care aparţine grupei taxonomice: Copepoda (Eucyclops
serrulatus). În total au fost depistaţi 500 ex/m3 cu masa biologică totală de 17,50 mg/m3. Valoarea
indicelui saprobic a alcătuit 1,85, ce atribuie calitatea apei la clasa a II-a, adică bună.
Fitobentos. Diversitatea speciilor în mostre a variat între 7 şi 14 taxoni, maxima
înregistrîndu-se în luna mai. Abundenţa semnificativă a fost atinsă de algele filumului
Bacillariophyta. Au fost întîlnite speciile betamezosaprobe: Surirella
ovata, Gyrosigma acuminatum, Navicula capitatoradiata, Nitzschia
sigmoidea, Navicula gregaria, Synedra ulna; beta-alfamezosaprobe:
Caloneis amphisbaena, Navicula menisculus şi alfamezosaprobe:
Navicula cryptocephala, Nitzschia angustata, N.palea. Speciile
filumului Euglenophyta s-au întîlnit în număr mai mic, fiind depistaţi
doar cîţiva reprezentanţi: oligo-betamezosaproba Euglena oxyuris şi
betamezosaproba Euglena texta. Algele cianofite au fost prezente prin
Prelevarea probelor de
intermediul speciei unice alfamezosaprobe – Oscillatoria tenuis.
fitobentos în r.Valea
Comunitatea algelor clorofite a fost marcată de prezenţa speciei
Hălmagea
betamezosaprobe Scenedesmus quadricauda. Indicele saprobic a căpătat
valoarea de 2,11, fapt ce indică că apa r. Valea Galmage a avut statutul de bună, atribuindu-se clasei
a II-a de calitate. Comparativ cu anul precedent, calitatea apei nu a suferit schimbări esenţiale.
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Macrozoobentos. Comunitatea macrozoobentosului din r. Valea Galmage în raza s. Zîrneşti
a fost constituită din următoarele grupe taxonomice principale:
Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Coenagrion puella,
Hydropsyche instabilis, Culicoides sp., Chaoborus sp., Tabanus
sp., Heptagenia sulphurea, Sigara falleni, Micronecta griseola,
Haliplus sp., Nepa cinerea, Simulium sp.), Crustacea (Gammarus
kischineffensis) şi Mollusca (Radix peregra). Pe parcusul anului
au fost depistaţi de la 9 la 10 taxoni în probă. Biomasa totală
maximă a fost calculată vara şi a constituit 10,76 g/m2 cu numărul
maxim total de 9316 ind/m2. Indicele saprobic a oscilat între 1,61 Radix peregra
1,9, iar în medie a constituit 1,75 ceea ce amplasează apa r. Valea
Sursa:http://www.biolib.cz/en/ima
Galmage în limitele clasei I-a de calitate, adică foarte bună.
ge/id4270/

Clasele de calitate

Calitatea apei r. Valea Galmage. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada
vegetativă a anului 2015 s-a constatat că calitatea apei r. Valea Galmage, conform parametrilor
fitobentonici şi zooplanctonici este bună şi se atribuie clasei a II-a. Calitatea apei din stratul bental,
evaluată conform parametrilor macrozoobentonici, a fost apreciată ca foarte bună şi s-a atribuit la
clasa a I-a. Algele fitoplanctonice au indicat o calitate a apei poluat moderată, fiind atribuită clasei a
III-a, iar parametrii bacteriologici caracterizeaza apa ca foarte poluată, încadrîndu-se în limitele
clasei a V-a.
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Fig. 87. Calitatea apei r. Valea Galmage conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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2.1.1.20. Sistemul de lacuri naturale Manta

Lacul Manta
Caracterizarea fizico-geografică. Complexul de lacuri Manta are o suprafaţă totală de
circa 4180 ha şi este situat în partea de sud–vest a Republicii Moldova în lunca Prutului Inferior,
între localităţile Crihana Veche şi Colibaş, la circa 5 km de oraşul Cahul. Din punct de vedere
administrativ, complexul acvatic este dispus pe teritoriile a trei comune: Manta, cu suprafaţa de
2145 ha, Vadul–lui–Isac, cu suprafaţa de 400 ha şi Crihana Veche cu suprafaţa de 1635 ha.
Suprafaţa luncilor de apă din componenţa complexului este de circa 2400 ha iar adîncimile variază
între 0,5 şi 2 m.
Din motiv că canalul de deversare a apei din sistemul de lacuri Manta este deteriorat, adesea
reducerea nivelului de apă în lac este atît de pronunţată, încît 60–70 % din suprafaţa lui are o
adîncime medie de 30 cm. Lacul îşi menţine nivelul în rezultatul drenării apelor de adîncime şi al
precipitaţiilor atmosferice.
Pentru lacul Manta, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere
la secțiunea din apropierea s. Manta. Din l. Manta s-au prelevat în perioada vegetativă cîte o probă
pentru bacterioplancton și macrofite și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și
macrozoobentos.
Bacterioplancton. Cantitatea totală a bacterioplanctonului a atins 2,58 mln cel./ml (clasa a IIIa de calitate), numărul saprofitelor a fost identic cu 40,95 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate),
raportul acestor indici (a : b) a fost egal cu 63,00. Calitatea apei lacului Manta este atribuită la clasa
a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul precedent, în lac s-a majorat conţinutul
microorganismelor şi al substanţelor organice, iar calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 88. Dinamica cantităţii bacteriilor în l. Manta pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. În componenţa probelor fitoplanctonice analizate a fost observată o gamă
diversă de specii indicatoare şi variaţii ale acestora din următoarele grupe sistematice:
Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta și Euglenophyta. Printre
algele brune o frecvenţă înaltă au avut speciile: Navicula gregaria,
Synedra pulchella – betamezosaprobe. Iar specia alfamezosaprobă
Nitzschia acicularis a predominat în proba prelevată primăvara și a
constituit 1,82 mii cel/ml cu masa biologică de 2,741 mg/l, adică
90,45% din numărul total. Din algele clorofite a avut frecvenţă înaltă
doar specia Ankistrodesmus angustus cu valența saprobică
neidentificată. În componenţa comunităţilor fitoplanctonului s-a
observat o biodiversitate ce a variat între 12 şi 17 taxoni în probă. În
proba prelevată primăvara s-a înregistrat numărul total maximal de
alge, ce a atins valoarea de 1,99 mii cel/ml cu masa biologică totală –
Monomorphina pyrum
2,741 mg/l (clasa a IV-a de calitate), iar vara numărul total a constituit
Sursa:http://acoi.ci.uc.pt/sp
0,44 mii cel/ml cu masa biologică totală de 0,92 mg/l. Indicele saprobic
ec_detail.php?cult
a obţinut valorile 2,46 primăvara și 2,13 – în perioada de vară, aflînduse în limitele clasei a III-a de calitate, adică apa a fost poluată moderat ca și în anul precedent.

Concentrația clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 5,9 - 7,1
µg/l cu valoarea medie de 6,5 µg/l. Valoarea minimă s-a depistat vara în luna august, iar valoarea
maximă s-a înregistrat la începutul perioadei de vegetaţie, ceea ce reflectă activitatea maximală a
fotosintezei organismelor fitoplanctonului. Pe parcursul anului calitatea apei în lac s-a încadrat în
limitele clasei I-a de calitate (foarte bună). Statutul trofic al l. Manta în medie pe an aparţine
nivelului oligo - mezotrof. Comparativ cu anul trecut în lac a crescut conţinutul de clorofilă “a”, iar
calitatea apei s-a înrăutăţit.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7,1

primăvara 2015

6,5

5,9

media anuală
2015

vara 2015

2,4

media anuală
2014

Perioada de referinţă

Fig. 89.Variația conţinutului de clorofilă “a” în l. Manta pentru anii 2014-2015
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Dinamica numărului de
taxoni

Fitobentos. Comunităţile fitobentonice au fost reprezentate de speciile filumurilor
Chlorophyta şi Bacillariophyta. Diversitatea speciilor a variat între 10 şi 18 taxoni cu maxima
determinată în proba din luna aprilie şi minima în luna iulie.
Componenţa taxonomică a speciilor, în comparaţie cu anul
precedent, a fost mult mai scăzută, cele mai întîlnite specii au fost
diatomeele betamezosaprobe: Synedra ulna, Surirella ovata,
Navicula capitatoradiata, Fragilaria vaucheria, Nitzschia
sigmoidea; beta-alfamezosaprobe – Navicula menisculus şi
alfamezosaprobe: Nitzschia palea, Navicula cryptocephala,
Nitzschia acicularis. Comunitatea algelor clorofite a fost mai puţin
reprezentativă decît bacilariofitele, atît din punct de vedere
Oedogonium capillare
numeric, cît şi taxonomic. Au fost întîlnite următoarele specii:
Spirogyra porticalis – oligo-betamezosaprobă şi Oedogonium Sursa:http://www.naturamediterra
capillare, Scenedesmus abundans, Dictyosphaerium pulchellum –
neo.com/forum/topic.asp
betamezosaprobe. Pe parcursul întregii perioadei de vegetaţie
valoarea medie a indicelui saprobic a constituit 2,15, ceea ce corespunde clasei a II-a de calitate a
apei – bună.
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Fig. 90. Principalele grupe taxonomice depistate în fitobentosul l. Manta
pe parcursul perioadei de vegetaţie, pentru anul 2015
Macrofite. Comunitatea macrofitelor lacului Manta este
diversă, fiind alcătuită atît din specii helofite precum şi din specii
hidrofite. Printre speciile care au populat lacul se enumeră: Scirpus
lacustris, S. cernus, Alisma plantago-aquatica, Panicum miliaceum,
Butomus umbellatus, Polygonium hydropiper, Phragmites australis,
Juncus tenuis, Nymphoides peltata. Ca consecinţă a colmatării lacului,
nivelul apei din l. Manta a scăzut considerabil, fapt ce a permis
dezvoltarea din abundenţă a macrofitelor helofite. Speciile cel mai des
întîlnite au fost Stuful comun (Phragmites australis), Crinul-de-baltă
(Butomus umbellatus), Piperul de balta (Polygonium hydropiper). Cea
mai mare parte a malurilor lacului este acoperită de trestie, o parte
considerabilă a zonei practic înmlaștinite a lacului revine speciei
Butomus umbelatus.

Nimphoides peltata
Sursa:http://www.hippocam
pusbildarchiv.de/tier_8321N
ymphoidespeltata.htm

Macrozoobentos. Fauna bentonică a l. Manta pe parcursul perioadei vegetative a anului
2015 s-a caracterizat prin prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Tipulidae sp., Heptagenia sulphurea, Corixa sp., Sigara falleni, Coenagrion
puella, Plea minutissima, Limnephilidae sp., Limnephilus sp, Podura aquatica, Heptagenia sp.,
Elmidae sp., Hydropsyche instabilis), Mollusca (Lithoglyphus naticoides, Viviparus contectus,
Stagnicola corvus, Radix ovata, Planorbarius corneus) şi Crustacea (Limnomysis benedeni,
Dikerogammarus haemobaphes). Numărul speciilor a alcătuit 10-15 taxoni, iar pe parcursul anului
au fost determinate 12 specii indicatoare de saprobitate. Numărul maxim total de organisme (228
ind/m2) a fost înregistrat vara. Biomasa totală a variat în limitele 0,001 - 41.96 g/m2, valoarea
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maximă a fost atinsă în perioada de vară datorită dezvoltării gastropodei Viviparus contectus.
Conform rezultatelor obţinute indicele saprobic mediu a căpătat valoarea de 1,88. Calitatea apei
l. Manta a corespuns clasei a II-a, apa fiind bună.

2014
Insecta:11 specii
Mollusca:6 specii
Crustacea:2 specii
Chironomidae
Oligochaeta

2015
Insecta:11 specii
Molusca:5 specii
Crustacea:2 specii
Chironomidae
Oligochaeta

Fig. 91. Biodiversitatea macrozoobentonică a l. Manta pe parcusul anilor 2014-2015
Calitatea apei lacului Manta. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada
vegetativă a anului 2015 s-a constatat că calitatea apei l. Manta conform parametrilor fitoplanctonici
este poluată moderat şi se atribuie clasei a III-a. Calitatea apei din stratul bental evaluată conform
parametrilor fitobenonici și macrozoobentonici a fost apreciată ca bună şi s-a atribuit la clasa a II-a.
Iar nivelul bacteriologic caracterizeaza apa l. Manta ca foarte poluată, încadrîndu-se în limitele
clasei a V-a.

Clasa de calitate

V

Bacterioplancton

III

Fitoplancton

II

II

Fitobentos

Macrozoobentos

Fig. 92. Calitatea apei l. Manta conform grupelor de elemente hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.1.1.21. Lacul natural Beleu

Lacul Beleu
Caracteristica fizico-geografică. Lacul Beleu reprezintă principala componentă
geografică a rezervaţiei ştiinţifice "Prutul de Jos" şi este amplasat între localităţile Văleni şi Slobozia
Mare, aflîndu–se la o distanţă de 30 km de centrul raional – or. Cahul, avînd suprafaţa de 618 ha,
coordonatele geografice ale căruia sunt: 45°36'32"N şi 28°29'14"E.
Lacul Beleu face legătură cu rîul Prut prin patru canale care sunt spălate şi adîncite în
mod natural de apele ce se scurg din lacul Beleu cît şi de fluxurile inverse ale apelor Dunării
pe timp de inundaţii.
Alimentarea cu apă a lacului se face în două moduri: primăvara în perioada creşterii apelor şi
vara în perioada
inundaţiilor produse de ploi. Nivelul rîului Prut la întrarea în lacul Beleu (în dreptul localităţii Văleni) a
atins valoarea maximă de 9,91 m. la un debit de 1260 m3/s, în timp ce adîncimea minimă a lacului
Beleu este de circa 0,3 m la un debit al Prutului de 20 m3/s. Apele lacului Beleu au un grad mediu de
mineralizare.
Vegetaţia lacului Beleu este reprezentată de plante acvatice şi de mal: stuf (Phragmites
australis) şi papură (Typha angustifolia).
Pentru lacul Beleu, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere la
secțiunea din apropierea s. Slobozia Mare.
Bacterioplancton. Din l. Beleu pe parcursul perioadei de
vegetaţie a fost colectată şi prelucrată o probă, prelevată vara în
luna august. Numărul total al bacterioplanctonului a alcătuit 1,32
mln.cel./ml (clasa a II-a de calitate), cantitatea bacteriilor saprofite
a constituit 20,86 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul
dintre aceşti indici corespunde valorii 63,27. Calitatea apei l. Beleu
conform parametrilor microbiologici s-a apreciat cu clasa a V-a și
se consideră ca foarte poluată. Comparativ cu anul precedent în
Bacterii saprofite
lac s-a majorat conţinutul microorganismelor şi al substanţelor
Sursa:http://media.clinicaladvi
organice, calitatea apei în medie pe an s-a înrăutăţit.
sor.com/images/
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Fig. 93. Dinamica cantităţii bacteriilor în l. Beleu pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Pentru evaluarea calităţii apei l. Beleu, pe parcurul anului 2015 au fost
efectuate 3 expediții pentru prelevarea probelor. În perioada de cercetare s-au prelevat şi analizat în
total 16 probe fitoplanctonice. Comunităţile algale studiate au reprezentat o biodiversitate de alge
destul de înaltă, cuprinzînd grupele sistematice de bază. Acestea sunt algele brune, verzi,
euglenofite şi cele albastre, rar s-au întîlnit specii pirofite. Algele diatomee au avut o prioritate
numerică a speciilor și a numărului de celule. Dintre ele, mai abundente au fost speciile: Navicula
radiosa – oligo-betamezosaprobă; Rhoicosphenia abbreviata, Gyrosigma acuminatum, Surirella
capronii, Ulnaria ulna, Navicula gregaria, Synedra pulchella, Melosira varians –
betamezosaprobe; Cyclotella meneghiniana, Nitzschia tryblionella, N. palea – alfamezosaprobe.
Algele clorofite au fost deasemenea marcate printre dominanți. Au fost frecvente speciile
betamezosaprobe ale genurilor Scenedesmus, Dictyosphaerium, Ankistrodesmus, Coelastrum,
Tetraedron. Algele cianofite și euglenofite au fost întîlnite mai rar. Diversitatea speciilor în
mostrele analizate a variat de la 10 taxoni în proba prelevată în secţiunea dintre Gîrla Rotarului și
Manolescu pînă la 24 taxoni în proba prelevată din secțiunea care este localizată între Gîrla
Popovca și Rotarului. Numărul total maximal de celule şi masa lor totală maximală au fost depistate
în secţiunea de prelevare Sibirca şi au alcătuit respectiv valorile 1,9 mii cel./ml şi 1,986 mg/l.
Indicele saprobic a variat semnificativ între 1,93 (secțiunea dintre Gîrla Popovca și Rotarului) şi
2,58 în secţiunea Sibirca, în probele prelevate primăvara. Calitatea apei în secțiunile analizate s-a
menținut în limitele clasei a III-a de calitate, adică apa a fost poluată moderat.
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Fig. 94.Variația indicelui saprobic conform fitoplanctonului în l. Beleu în dependență
de amplasarea secțiunii în perioada noiembrie 2014 - noiembrie 2015
Concentraţia clorofilei “a”. Pentru evaluarea calităţii apei l. Beleu în perioada vegetativă a
anului 2015 au fost prelevate şi analizate 17 probe de apă din secţiunea de control în apropierea
s. Slobozia Mare, precum şi din alte 8 secţiuni stabilite în cadrul celor 3 expediţii „Beleu – 2015”.
102

Concentraţia clorofilei "a", µg/l

Conţinutul de clorofilă “a” în probe a oscilat în limitele 1,18 - 14,21 µg/l. Valoarea minimă a fost
depistată în apropierea s. Slobozia Mare, în secţiunea Sibirca şi intersecţia Gîrla Rotarului, iar
valoarea maximă a fost fixată toamna, în luna noiembrie în secţiunea “Redeco”, sonda nr.36, ceea
ce caracterizează activitatea înaltă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului. Activitatea minimă
a fotosintezei organismelor fitoplanctonului a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar
activitatea maximă - corespunde nivelului mezotrof. Intensitatea poluării apei a fost maximă la
începutul şi la sfîrşitul perioadei de vegetaţie. Nivelul minimal de poluare s-a atribuit clasei a I-a de
calitate (foarte bună), iar maximal - clasei a II-a de calitate (bună). Calitatea apei l. Beleu în toate
secţiunile analizate s-a menţinut în limitele clasei a I-a cu excepţia secţiunii din apropierea
“Redeco”, sonda nr.36, unde calitatea apei s-a atribuit clasei a II-a. Comparativ cu anul precedent,
în lac, în secţiunea de control în apropierea s. Slobozia Mare a crescut conţinutul clorofilei “a”,
calitatea apei s-a înrăutăţit. Statutul trofic în secţiunea de control a corespuns nivelului oligomezotrof.
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Fig. 95.Variația conţinutului de clorofilă “a” în l. Beleu pentru anul 2015
Fitobentos. Calitatea apei lacului Beleu a fost analizată pe parcursul anului conform
parametrului fitobentonic în cadrul celor 3 expediţii "Beleu – 2015". Scopul acestor expediţii a fost
de a umple golurile setului de date a fitobentosului, pentru a oferi o informaţie mai amplă în
comparaţie cu programul anual de monitorizare care conţine
doar o secţiune. În timpul expediţiilor au fost prelevate
sezonier 8 mostre pe lac şi pe gîrle. Componenţa speciilor în
probe a fost diversă, cu predominarea speciilor din diferite
grupuri
taxonomice:
Chlorophyta,
Bacillariophyta,
Cyanophyta şi Euglenophyta. Pe parcursul anului s-a
observat o diversitate specifică esenţială, în structura
calitativă a fitobentosului, au fost identificaţi de la 12 taxoni
în luna mai (Gîrla Popovca) pînă la 41 în probele prelevate
Anomoeoneis sphaerophora
în perioada de toamnă (Sibirca). În urma analizelor din
Sursa:http://www.microscopyview.com/M
mostrele prelevate s-au observat predominanţa speciilor
ENU/400-DIATOM/406caracteristice pentru următoarele zone saprobice: Rhopalodia
gibba – oligomezosaprobă; Fragilaria capucina, Nitzschia dissipata – oligo-betamezosaprobă;
Synedra ulna, Cocconeis pediculus, Nitzschia sigmoidea, Cymbella lanceolata, Diatoma vulgare,
Rhoicosphenia curvata, Navicula capitatoradiata, Surirella ovata, Melosira varians, Epithemia
sorex – betamezosaprobă; Nitzschia recta, Cymatopleura solea, Anomoeoneis sphaerophora,
Caloneis amphisbaena – beta-alfamezosaprobă; Nitzschia palea, N. acicularis, Navicula
cryptochehala, Stephanodiscus hantzschii – alfamezosaprobă. De asemenea s-a remarcat dominanţa
algelor clorofite care s-au încadrat în limitele valorilor saprobice oligo – Mougeotia genuflexa,
oligo-beta – Spirogyra porticalis, Rhizoclonium hieroglyphicum; beta – Oedogonium capillare,
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Scenedesmus quadricauda, S.abundans şi poli-alfa – Chlorella vulgaris. Comunitatea algelor
euglenofite a fost mai puţin reprezentativă, fiind marcată de betamezosaproba – Euglena texta şi
Phacus curvicauda, precum şi de poli-alfamezosaproba – Euglena proxima. Filumul Cyanophyta a
fost marcat de oligo-betamezosaproba – Anabaena circinalis, betamezosaproba – Phormidium
favosum, precum şi de speciile genului Oscillatoria şi anume: Oscillatoria limosa – betaalfamezosaprobă; Oscillatoria princeps, O.brevis – alfamezosaprobe. Au fost întîlniţi şi taxoni fără
valoare saprobică – Spirulina major şi Pseudobaena galeata. Indicele saprobic a obţinut valori între
1,80, în apropierea punctului Sibirca şi 2,34, la podul de la Gîrla Manolescu. Trebuie de menţionat
faptul că din cele 8 probe prelevate pe parcursul expediţiilor, valoarea indicelui saprobic a fost mai
înaltă în secţiunea Gîrla Manolescu (la pod), unde calitatea apei s-a atribuit clasei a III-a, adică
poluată moderat, iar în celelalte secţiuni calitatea apei este bună, ceea ce corespunde clasei a II-a.
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Fig. 96. Variaţia indicelui saprobic al fitobentosului în l. Beleu
pe parcursul anilor 2014-2015
Macrofite. Pe parcursul perioadei de vegetaţie a anului
2015 în l. Beleu au fost depistate macrofite care populează atît
apa cît şi locurile adiacente acesteia. Speciile întîlnite cel mai
frecvent au fost: Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum,
Potamogeton crispus, Sagittaria sagittifolia, Butomus
umbellatus, Trapa natans, Salvinia natans. De asemenea
comunitatea macrofitelor a fost completată de plantele de pe
malul lacului: Scirpus lacustris, Polygonum hydropiper, Juncus
tenageia, Plantago major, Alisma gramineum, Phragmites
australis, Typha angustifolia. Stuful comun şi Papura au fost cele
mai abundente specii formînd fîşii vegetale care servesc drept
habitat pentru pasările şi animalele din acest ecosistem.

Nimphaea alba
Sursa:http://www.luncaprut.r
o/eng/lunca_prut/flora_lunca_
prut.htm

Macrozoobentos. Diversitatea macrozoobentosului
l. Beleu a fost reprezentată de următoarele grupe taxonomice:
Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Culicoides sp.,
Ephemeroptera sp., Ilyocoris cimicoides, Micronecta griseola,
Heptagenia sp., Sigara falleni, Haliplus ruficolis, Odonata sp,
Coenagrion puella, Noterus clavicornis, Simulium sp., Tabanus
sp., Lepidoptera sp., Platycnemis pennipes, Heptagenia
Viviparus contectus
sulphurea, Tipulidae sp., Corixa sp.), Crustacea (Limnomysis
Sursa:http://mat.lindnerhome.net
benedeni, Asselus aquaticus, Dikerogammarus haemobaphes,
Corophium nobile, Cypria ophtalmica) şi Mollusca (Dreissena /Shells/Gastropoda%20(freshwat
er)/slides/Viviparidaecontectus
polymorpha, Valvata piscinalis, Unio pictorum, Viviparus
contectus, Viviparus viviparus, Lymnaea stagnalis, Radix ovata, Radix peregra). Biodiversitatea
numerică în mostre a fost cuprinsă între 4 şi 13 taxoni. În perioada de toamnă a fost înregistrat
numărul total maximal (10408 ind/m2), această mostră caracterizându-se prin abundenţa înaltă a
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Oligochaetelor (92.33%). Valoarea maximă a masei biologice (313.39 g/m 2 ) a fost înregistrată vara
pe contul dezvoltării moluştelor gastropode Unio pictorum, Radix ovata, Viviparus contectus, care
preferă plantele superioare acvatice, alge filamentoase, substanţe organice suspendate şi detritus
organic. Indicele saprobic mediu a oscilat între 1,90 – 2,12, ce corespunde clasei a II-a de calitate,
adică bună.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

92,33
83,75

46,7
25,46
18,04
3,04 2,19
Oligochaeta

3,91 7,57 1,29

Chironomidae
Mai

5,89 5,36

Insecta
August

0,44

Mollusca

0,27 3,75
Crustacea

Noiembrie

Fig. 97. Variaţia numărului total de organisme depistate în mostrele de
macrozoobentos prelevate din l. Beleu pentru anul 2015
Calitatea apei lacului Beleu. În bacterioplanctonul l. Beleu s-a atestat o majorare a
conţinutului de substanţe organice şi microorganisme, calitatea apei conform parametrilor
microbiologici s-a apreciat cu clasa a V-a și se consideră ca foarte poluată. În componenţa probelor
fitoplanctonice, cît şi fitobentonice, au fost depistate comunităţi de alge alcătuite din reprezentanţii
tuturor grupelor de bază: Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanophyta şi Euglenophyta. Valorile
medii ale indicelui saprobic pe parcursul perioadei vegetative s-au încadrat în limitele clasei a II-a,
adică apa a fost bună pentru fitobentos şi a III-a pentru fitoplancton, indicînd o poluare moderată a
apei. Diversitatea macrozoobentosul l. Beleu a fost reprezentată de următoarele grupe taxonomice:
Oligochaeta, Insecta, Crustacea și Mollusca, în baza acestor specii a fost calculat indicele saprobic,
care a oscilat între 1,90 – 2,12 ce corespunde clasei a II-a de calitate, adică bună.
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Fig. 98. Calitatea apei l. Beleu conform elementelor hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.1.2. Bazinul Hidrografic al Fluviului Dunărea
2.1.2.1. Fluviul Dunărea

Fluviul Dunărea
Caracterizarea fizico-geografică. Fluviul Dunărea este unul din componentele majore
ale cadrului natural european, ce adună rîurile de pe un teritoriu enorm din Europa de Vest. Mai
mult de 1/3 din suprafaţa bazinului hidrografic şi aproape 1/2 din lungimea cursului navigabil se
găsesc pe teritoriul României, iar de la confluenţa cu r. Prut (circa 600 m) pînă la hotarul cu Ucraina
– pe teritoriul Republicii Moldova.
Dunărea este al II-lea după mărime fluviu din Europa (după r. Volga), atît ca lungime (2857
km), cît şi ca debit mediu (5600 m/sec - 6470m/sec.). Reprezintă o adevărată axă a Europei Centrale
pe care o leagă de Marea Neagră. Dunărea izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră din Germania prin
2 izvoare (Berge şi Brigach) şi se varsă în Marea Neagră prin cele 3 braţe: Chilia, Sulina şi Sf.
Gheorghe. În drumul său tranzitează teritoriul a 10 ţări (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria,
Croaţia, Serbia, România, Bulgaria, Moldova şi Ucraina) şi 4 capitale (Viena, Bratislava, Budapesta
şi Belgrad). Caracteristicele fluviului sunt mult influenţate de relieful străbătut şi condiţiile
climatice.
Pentru fl.Dunărea, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere
în secțiunea de monitoring din apropierea s. Giurgiulești, după confluiența cu r. Prut.
Pentru evaluarea calității apei fl.Dunăre în perioada vegetativă a anului 2015 s-au prelevat
cîte 2 probe la următoarele elemente biologice: bacterioplancton, fitoplancton, inclusiv clorofila
,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. În perioada vegetativă a anului 2015
cantitatea totală de microorganisme în r.Dunăre a oscilat în limitele
0,11 - 4,65 mln. cel./ml, numărul bacteriilor saprofite a variat de la
0,12 pînă la 73,12 mii cel./ml. Intensitatea poluării apei a fost
minimă primăvara (clasa I-a de calitate), iar valoarea maximă a
acestor indici şi raportul minimal dintre ele (a : b=63,59) au fost
determinate în luna iulie (clasa a V-a de calitate). Numărul total al
bacteriilor, în medie pe an a alcătuit 2,38 mln. cel./ml (clasa a III-a
Bacterii saprofite
de calitate), numărul bacteriilor saprofite – 36,62 mii cel./ml (clasa a Sursa:http://www.chungvisinh
V-a de calitate). Conform datelor estimate calitatea apei fluviului .com/wpcontent/uploads/
Dunărea privind parametrii bacterioplanctonici se caracterizează cu clasa a V-a, apa fiind – foarte
poluată. În comparaţie cu anul precedent în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi al
substanţelor organice.
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Fig. 99. Dinamica numărului de bacterii în fluviul Dunărea pentru anii 2014 - 2015
Fitoplancton. Rezultatele analizelor fitopanctonice a r.Dunăre, obținute, denotă un
conţinut prioritar al algelor diatomee. Pe lîngă ele, au fost depistate specii clorofite, însă în număr
neînsemnat.
Din
algele
diatomee
au
predominat
betamezosaprobii Diatoma vulgare, Synedra ulna, S.acus,
Surirella capronii, Cymbella lanceolata și alfamezosaprobul
Nitzschia acicularis. În componența algelor au fost întîlnite
mai des specia clorofită betamezosaprobă Ulothrix zonata și
xantofită Tribonema sp. Diversitatea speciilor în probe a fost
joasă înregistrînd 11 şi 13 taxoni. Numărul minimal de celule a
fost calculat vara şi a constituit 0,20 mii cel./ml, cu o masă
biologică totală echivalentă cu 0,466 mg/l. Dezvoltarea
maximă a fitoplanctonului în această secţiune a fost înregistrată
Diatoma vulgare
primăvara, cînd au fost depistate 0,21 mii cel./ml, iar masa lor
Sursa:http://www.microscopyview.com
biologică totală a fost egală cu 0,537 mg/l. Indicele saprobic a /MENU/400-DIATOM/406-MID/H406oscilat în limitele 2,18-2,19, indicînd o calitate a apei ce se 3605.html
atribuie la clasa a III-a, și caracterizează apa ca poluată moderat.
Comparativ cu anul precedent calitatea apei s-a înrăutațit puțin, conform valorilor indicelui
saprobic.
Concentraţia clorofilei “a”. Conţinutul clorofilei “a” a oscilat în limitele 2,4 - 4,7 µg/l cu
valoarea medie 3,55 µg/l. Valoarea minimă s-a observat vara, în luna august și a indicat un nivel
oligotrof al gradului trofic, iar valoarea maximă s-a depistat la începutul perioadei de vegetaţie și a
înregistrat activitatea înaltă a fotosintezei organismelor fitoplanctonice, ce se atribuie la gradul de
eutrofie mezotrof. Pe parcursul anului, calitatea apei conform concentraţiei de clorofilă “a” în rîu sa menţinut în limitele clasei I de calitate (foarte bună). Comparativ cu anul precedent conţinutul de
clorofilă “a” în fluviul Dunărea s-a majorat. Gradul de eutrofizare a rîului corespunde nivelului
mezotrof.
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Fig. 100. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” la algele fitoplanctonului fluviului Dunărea
pentru anii 2014-2015
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Fitobentos. Structura comunităţii bentonice algale a
indicat prezenţa dominantă a bacilariofitelor. Componenţa speciilor
dominante a rămas practic aceeaşi, din care fac parte speciile oligobetamezosaprobe: Cymbella affinis, Navicula radiosa, Nitzschia
dissipata; betamezosaprobe: Rhoicosphenia curvata, Synedra ulna,
Gomphonema olivaceum, Gyrosigma acuminatum, Melosira
varians, Navicula capitatoradiata, Diatoma vulgare şi
alfamezosaprobe: Navicula cryptocephala, Nitzschia acicularis. Cu
Rhoicosphenia curvata
toate că algele clorofite au fost întîlnite în ambele probe, ele au fost
Sursa:http://www.naturamed
în minoritate. Dintre acestea printre dominanți au fost găsite doar 2 iterraneo.com/forum/topic.as
specii: betamezosaproba – Coelastrum microsporum şi alfa- p?TOPIC_ID=166291
betamezosaproba –Stigeoclonium sp. Algele cianofite şi-au marcat
prezenţa prin intermediul unei singure specii alfamezosaprobe–Oscillatoria tenuis. Diversitatea
speciilor în probă a variat între 9-17 de taxoni, cea mai înaltă biodiversitate s-a atestat primăvara.
Indicele saprobic a variat de la 2,01 pînă la 2,18, iar în medie pe perioada de vegetaţie el a alcătuit
2,09, ce corespunde clasei a II-a de calitate a apei, adică bună.
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Fig. 101. Dinamica sezonieră a parametrilor fitobentonici monitorizaţi în fl. Dunărea,
pe parcursul anilor 2014-2015
Macrozoobentos. Fauna bentonică a acestui fluviu a fost constituită din 6 specii indicatoare
ce aparţin următoarelor grupe taxonomice: oligochete, crustacee (Gammarus kischineffensis,
Limnomysisbenedeni), insecte (Chironomidae sp., Heptagenia
sulphurea, Chaoborus sp.). Numărul total maximal de organisme
bentice a fost observat primăvara și a fost egal cu - 130 ind/m2, cea
mai înaltă pondere atribuindu-se speciei crustacee – Gammarus
kischineffensis–44,62 %. Masa totală maximală în acea perioadă a
fost echivalentă cu 0,224 g/m2, datorită prezenţei speciei crustacee
– Gammarus kischineffensis. Indicele saprobic a oscilat în limitele
1,72–2,2 constituind în medie valoarea 1,92. Conform
comunităţilor bentonice, calitatea fl. Dunărea în perioada estimată
Limnomysis benedeni
s-a încadrat în limitele clasei a II-a de calitate, adică bună în
Sursa:http://fish.kiev.ua/pages/givot/gv
perioada de vară și primavară, iar toamna s-a încadrat în clasa I-a
ot36.htm
de calitate, adică apa a fost foarte bună.
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Fig. 102. Ponderea principalelor grupe taxonomice ale macrozoobentosului
fluviului Dunărea pentru anul 2015
Calitatea apei fluviului Dunărea. Evaluarea calităţii apei fluviului Dunărea s-a
efectuat conform unui program de monitoring de supraveghere după următoarele grupe de elemente
hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila „a”), fitobentos şi macrozoobentos.
Componenţa de bază a fitoplanctonului a fost reprezentată de alge diatomee și clorofite oligo-betași betamezosaprobe ce au indicat o calitate a apei ca poluată moderat, căreia i s-a atribuit clasa a IIIa de calitate. Structura comunităţilor în fitobentos a fost formată de alge din diferite structuri
taxonomice cu predominarea speciilor diatomee oligobeta- beta- și alfamezosaprobe, comunitatea
macrozoobentonică a fost joasă - 6 taxoni în probă, cu predominarea crustaceelor. Speciile depistate
în probele din stratul bental au indicat o calitate a apei ce s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică
bună.Calitatea apei fluviului Dunărea privind parametrii bacterioplanctonici se caracterizează cu
clasa a V-a, apa fiind – poluată. În comparaţie cu anul precedent în rîu s-a majorat conţinutul
microorganismelor şi al substanţelor organice.
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Fig. 103. Calitatea apei fl. Dunărea la confluenţă cu r. Prut conform elementelor hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.1.2.2. Rîul Cahul

Rîul Cahul
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Cahul începe la marginea de sus a s. Pelinei şi se
varsă în lacul Cahul în partea nordică a s. Etulia. Lungimea rîului este de 39 km, suprafaţa de
captare a apelor – 605 km2. Bazinul rîului este amplasat în stepa Bugeacului. Valea rîului are o
înălţime de 1,5-4,5 km, versanţii ei au o înălţime de 60-120 m, sînt puternic dezmembraţi şi sunt
sădiţi cu livezi şi vii.
Albia r. Cahul este relativ sinuasă, neramificată, în unele locuri este puţin evidentă. Între s.
Găvănoasa şi s. Etulia ea este îndreptată (transformată în canal) şi zăgăzuită, înălţimea zăgazului
format – 1,0-1,5 m. Lăţimea rîului variază de la 3 pînă la 10 m. Are o lungime de 39 km şi o
suprafaţă a bazinului de 605 km². Debitul mediu este de 0,3 m³/s, iar scurgerea medie anuală este de
9,2 milioane m³.
Pentru rîul Cahul, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere la
secțiunea din apropierea s. Etulia. Din r. Cahul s-au prelevat în perioada vegetativă a anului 2015 o
probă pentru macrozoobentos și cîte 2 probe pentru fitoplancton, clorofila ,,a” și fitobentos.
Fitoplancton. Comunităţile fitoplanctonice au fost alcătuite
din specii indicatoare din următoarele grupe de alge: Chlorophyta,
Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. Componenţa
speciilor dominante a fost constituită de speciile din diferite grupe
taxonomice. Din algele verzi a predominat specia Spirogyra varians
– beta-alfamezosaprobă și Ankistrodesmus angustus – fără valoare
saprobică. Speciile diatomee au avut de asemenea o frecvență înaltă
și putem marca betamezosaprobii Gyrosigma acuminatum și
Cymatopleura solea
Surirella ovata; speciile Cymatopleura solea, Caloneis Sursa:http://www.bgsu.edu/arts-andamphisbaena – beta-alfamezosaprobe; alfamezosaprobii – Nitzschia sciences/biological-sciences tryblionella și Navicula cryptocephala. Din algele euglenofite a avut
prioritate numerică doar specia betamezosaprobă Trachelomonas planctonica – oligobetamezosaprobă. Algele cianofite nu s-au marcat printre dominanţi. Diversitatea speciilor a fost
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alcătuită din 14 specii vara și 15 primăvara. Valoarea maximă a numărului total (0,64 mii cel./ml) şi
masa biologică totală maximală (1,206 mg/l) ale fitoplanctonului au fost determinate în perioada de
primăvară, iar vara s-a identificat un număr de 0,43 mii cel./ml cu masa biologică totală echivalentă
cu 1,052 mg/l. Ambele valori ale masei totale se încadrează în limitele clasei a II-a de calitate.
Indicele saprobic a alcătuit 2,21 primăvara şi 2,44 vara, ce corespunde clasei a III-a de calitate a
apei – poluată moderat. Comparativ cu anul precedent calitatea apei r. Cahul conform parametrilor
fitoplanctonici n-a suferit schimbări esenţiale.

Concentrația clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a încadrat în limitele 2,4 - 27,2
µg/l cu valoarea medie de 14,8 µg/l. Valoarea minimă s-a determinat la începutul perioadei de
vegetaţie în luna mai, iar valoarea maximă a fost depistată vara, în luna august. Activitatea minimă
a fotosintezei organismelor fitoplanctonului corespunde nivelului oligotrof al gradului de
eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei - nivelului hipertrof. Poluarea apei a fost minimă
primăvara (clasa a I-a de calitate), iar maximă – vara (clasa a III-a de calitate). Valoarea medie
anuală a concentraţiei clorofilei “a” s-a menţinut la nivelul clasei a II-a de calitate (bună), stadiul
trofic în medie pe an aparţine nivelului eutrof. În comparaţie cu anul precedent în rîu a crescut
conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 104. Dinamica conţinutului de clorofiă “a” în r. Cahul pentru anii 2014 2015
Fitobentos. În componenţa probelor analizate au fost
depistate 23 - 24 specii care aparţin următorelor grupe
taxonomice: Cyanophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta şi
Chlorophyta. Speciile încrengăturii Bacillariophyta au fost
reprezentate de betamezosaprobii: Navicula gregaria,
Gyrosigma acuminatum, Nitzschia sigmoidea, Navicula
lanceolata, Surirella capronii, Gomphonema olivaceum; betaalfamezosaprobe – Caloneis amphisbaena, Cymatopleura solea,
Nitzschia recta, Navicula hungarica var.capitata. Din spectrul
saprobităţilor alfa, au fost întîlnite – Navicula pygmaea,
Oscillatoria limosa
Navicula cryptocephala, Nitzschia palea, N.acicularis, prezenţa
cărora ne indică că asupra apei r. Cahul se exercită în continuare Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/i
mages/Prokaryotes/Oscillatoriaceae/
o presiune antropică puternică. Comunitatea algelor clorofite a
Oscillatoria/limosa/sp_10.html
fost mai puţin reprezentativă, atît din punct de vedere numeric,
cît şi taxonomic. Din algele verzi a fost depistată specia beta-alfamezosaprobă – Spirogyra varians.
Pe lîngă algele diatomee, care au înregistrat o dominanţă majoră în mostrele prelevate, au fost
depistate speciile cianofite ale genului Oscillatoria, acestea au fost: Oscillatoria limosa – betaalfamezosaprobă şi Oscillatoria tenuis – alfamezosaprobă. Speciile filumului Euglenophyta s-au
întîlnit în număr mai mic, fiind depistaţi doar cîţiva reprezentanţi: betamezosaproba Euglena texta şi
poli-alfamezosaproba Euglena proxima. Conform analizei mostrelor prelevate pe parcursul
perioadei vegetative, valoarea indicelui saprobic a oscilat între 2,33, în luna aprilie şi 2,43 în luna
iulie, ceea ce ne demonstrează că apa r. Cahul a fost poluată cu substanţe organice biodegradabile.
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Perioada de vegetaţie

Valoarea medie pe an a indicelui saprobic a alcătuit 2,38 şi indică o poluare moderată a apei
atribuită la clasa a III-a de calitate.

Vara

oligo-betamezosaprobe
betamezosaprobe
beta-alfamezosaprobe

Primăvara

alfamezosaprobe
poli-alfamezosaprobe
0

10
20
30
Nr. de specii din diferite zone saprobe

Fig. 105.Frecvenţa depistării speciilor fitobentonice din diverse nivele saprobice
din r. Cahul în secţiunea din preajma s. Etulia Nouă pentru anul 2015

Nr. total de organisme,
ind./m2

Macrozoobentos. Conform analizei celor 2 probe prelevate pe parcursul perioadei
vegetative din r. Cahul, fauna bentonică include următoare grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Chaoboridae sp., Corixa sp., Centroptilium
luteolum, Culicoides sp., Hydropsychidae sp., Heptagenia sulphurea,
Calopterygidae sp.), Mollusca (Physella acuta, Radix peregra),
Crustacea (Gammarus kischineffensis). Diversitatea maximă a
speciilor în rîu a fost de 9 taxoni. Numărul maximal total de
organisme (3115 ind/m2), cît şi masa biologică totală au fost
înregistrate în mostra colectată în perioada de primăvară, pe contul
dezvoltării crustaceului – Gammarus kischineffensis (28,46%).
Aceasta specie din familia Gammaridae preferă apele lin curgătoare
Corixa sp.
cu o mineralizare moderată. Importanţa amfipodelor constă în Sursa:http://www.microcos
principal în modul lor de nutritiţie detritivor (contribuind astfel la mos.nl/nbugs2/corixa01.html
mărunţirea materiei organice alohtone), precum şi în faptul că ele udelaji
constituie o parte importantă a hranei peştilor. Ele sunt omnivore, hrănindu-se cu alge şi detritus,
fiind cantonate în zonele cu ape liniştite de pe lîngă maluri, precum şi în mediul hiporeic. Indicele
saprobic mediu fiind 2,13 iar apa r. Cahul s-a atribuit clasei a II-a de calitate - bună.
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Fig. 106. Variaţia numărului total de organisme depistate în mostrele de macrozoobentos,
prelevate din r. Cahul, pentru anul de referinţă 2015
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Fig. 107. Variaţia masei biologice totale a organismelor depistate în mostrele de macrozoobentos,
prelevate din r. Cahul, pentru anul de referinţă 2015
Calitatea apei r. Cahul. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada vegetativă a
anului 2015, s-a constatat că calitatea apei r. Cahul conform parametrilor fitoplanctonici și
fitobentonici este poluată moderat şi se atribuie clasei a III-a. Diversitatea macrozoobentosului r.
Cahul a fost reprezentată de următoarele grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta, Crustacea și
Mollusca, în baza acestor specii a fost calculat indicele saprobic mediu de 2,13, ce corespunde
clasei a II-a de calitate, adică bună.
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Fig. 108. Calitatea apei r. Cahul conform elementelor hidrobiologice
pentru anul de referinţă 2015
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2.1.2.3. Rîul Lunga

Rîul Lunga
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Lunga îşi ia începutul la 3,5 km nord - est de s.
Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, Republica Moldova, se revarsă în r. Ialpug la 23 km de la gură, la 3
km sud - vest de or. Taraclia.
Lungimea rîului este de 78 km, suprafaţa bazinului de recepţie - 1060 km2, căderea totală 123 m, panta medie - 1,6 ‰, coeficientul de sinuozitate - 1,26.
Principalii afluenţi: din dreapta - un rîu fără nume (lungime 11 km), r. Avdarma (lungimea
24 km), r. Lunguţa (lungimea 58 km), r. Baurci (lungimea 15 km); din stînga: r. Lunguţa (lungimea
12 km), r. Taraclia (lungimea 18 km).
Albia rîului este predominat uscată, cu lăţimea 5 -16 m, puţin şerpuită, neramificată, pe
terenul de la izvor pînă la s. Chiriet - Lunga puţin valorificată, în multe locuri este acoperită cu
vegetaţie de păşune.
Fundul este neted, mîlos, la vărsarea r. Lunguţa este nisipos. Malurile în mare măsură sunt
abrupte, cu înălţimea 1,2 - 2 m, compuse din argilo-nisipuri. Apele din acumulări sunt întrebuinţate
pentru irigare, piscicultură, recreare.
Pentru r. Lunga, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere în
secțiunile din amonte și aval de or. Ceadîr-Lunga. Din 2 secțiuni ale r. Lunga s-au prelevat în
perioada vegetativă a anului 2015 o probă pentru macrozoobentos și cîte 2 probe pentru
bacteriplancton, fitoplancton, clorofila ,,a” și fitobentos.
Bacterioplancton. Cantitatea totală de microorganisme în rîu a
oscilat în limitele 0,71 - 13,82 mln cel./ml, numărul bacteriilor saprofite
s-a încadrat în limitele 11,35 - 220,00 mii cel./ml, atingînd valoarea
maximă în aval de or. Ceadîr-Lunga. Raportul minimal al numărului
total al microflorei către numărul de saprofite (a : b = 62,55) a fost
observat în amonte de or. Ceadîr-Lunga. Numărul total al bacteriilor în
secţiunea amonte de or. Ceadîr-Lunga reflectă clasa a I-a de calitate, în
secţiunea în aval de or. Ceadîr-Lunga – clasa a V-a de calitate, cantitatea
saprofitelor s-a apreciat cu clasa a V-a de calitate în ambele secţiuni.
Bacterii saprofite
Calitatea apei r. Lunga, privind elementele bacterioplanctonice, se Sursa:http://floridaagenda.c
caracterizează cu clasa a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anii
om/wpcontent/uploads
precedenţi, în rîu s-a majorat conţinutul microorganismelor şi al
substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 109. Cantitatea bacteriilor în r. Lunga pentru anul 2015
Fitoplancton. Biodiversitatea fitoplanctonului în probele
analizate a fost determinată de prezenţa tuturor grupelor algale de bază.
Bacilariofitele au stat la baza biocenozelor în toate probele analizate.
Printre dominanţi au fost determinate specii cu valori saprobice diverse,
tolerante mai mult sau mai puţin la poluare organică. Frecvente au fost
speciile betamezosaprobe şi alfamezosaprobe din diferite grupuri
taxonomice. Numărul total de organisme a înregistrat valoarea maximă
– 0,66 mii cel./ml în mostra de primăvară, în secţiunea din aval a rîului,
Navicula cryptocephala
iar masa biologică totală – 0,76 mg/l (clasa a II-a de calitate) a fost Sursa:https://www.flickr.co
depistată în secțiunea în amonte a rîului şi a fost condiţionată de m/photos/ansonmackay/3272
dezvoltarea abundentă a bacilariofitelor. Indicele saprobic a alcătuit 527772
valori înalte de la 2,25 pînă la 2,72, atingînd valoarea lui maximă vara
în secţiunea în aval de or. Ceadîr-Lunga. Aceste rezultate ne permit să constatăm că apa r. Lunga, în
secţiunea din aval rămîne încărcată cu substanţe organice biodegradabile, ce au influenţat o
dezvoltare a speciilor tolerante la poluare. Valoarea medie a indicelui saprobic în secţiunea din
amonte a rîului a alcătuit 2,28, iar în secţiunea în aval – 2,59 ce atestă o apartenenţă a apei în
ambele secţiuni la clasa a III-a de calitate, adică poluată moderat. Comparativ cu anul precedent
calitatea apei nu s-a schimbat esențial.
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Fig. 110. Dinamica sezoniera a valorilor indicelui saprobic în probele fitoplanctonice
prelevate din r. Lunga în perioada vegetativă a anului 2015
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 2,4 - 21,3
µg/l, atingînd valoarea maximă vara, în luna iulie în amonte de or.Ceadîr-Lunga. Activitatea
minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului corespunde nivelului oligotrof al gradului de
eutrofizare, iar activitatea maximă a fotosintezei a indicat un nivel eutrof al gradului trofic. Poluarea
apei a fost minimă primăvara (clasa I-a de calitate ), iar maximă – vara (clasa a III-a de calitate). În
medie pe an concentraţia maximă a clorofilei “a” (13,6 mg/l) s-a înregistrat în secţiunea superioară
și indică o poluare maximală la acest sector al rîului. Calitatea apei r. Lunga în secţiunea din amonte
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aparţine clasei a II-a (bună), iar în secţiunea din aval – clasei I-a (foarte bună). Gradul de eutrofizare
în secţiunea din amonte de or. Ceadîr-Lunga corespunde nivelului eutrof, în secţiunea din aval de
or. Ceadîr-Lunga – nivelului mezotrof. În comparaţie cu anul trecut în rîu a crescut conţinutul de
clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 111. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. Lunga
pentru anii 2014-2015
Fitobentos. Comunitatea fitobentonică a fost reprezentată de 4 - 6 taxoni, care aparţin
următoarelor grupe taxonomice: Bacillariophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Chlorophyta.
Diversitatea taxonomică a speciilor a fost la fel de joasă ca şi anul precedent. Din algele diatomee
au predominat speciile betamezosaprobe: Gyrosigma acuminatum, Surirella ovata, Synedra ulna;
beta-alfamezosaprobul – Caloneis amphisbaena şi alfamezosaprobele: Nitzschia tryblionella,
N.palea, N.acicularis. Speciile determinate au avut valoari destul de înalte a saprobităţii, acestea fiind
rezultatul impurificarii apei din r. Lunga cu substanţe nocive, ca rezultat al activităţii omului.
Comunitatea algelor clorofite a fost marcată de prezenţa speciilor betamezosaprobe:
Ankistrodesmus acicularis, Scenedesmus acuminatus şi alfamezosaprobul – Ulothrix zonata. Algele
cianofite au fost depistate în cantităţi nesemnificative, au fost întîlnite specii unice ca
betamezosaprobul Phormidium favosum şi alfamezosaproba Oscillatoria tenuis. Conform datelor
analizate valorile indicelui saprobic au oscilat între 2,20 şi 2,60, atingînd valoarea maximă în
amonte de or. Ceadîr-Lunga, în luna iulie. Trebuie de menţionat faptul, că doar în proba de
primăvară, în aval de oraş, indicele saprobic a constituit 2,20, ceea ce indică că în această perioadă
apa r. Lunga a avut statutul de bună. Iar în celelalte mostre, calitatea apei s-a încadrat în clasa a IIIa, adică poluată moderat.
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Fig. 112. Variaţia indicelui saprobic în mostrele fitobentonice colectate din r. Lunga
pe parcursul anului 2015
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Macrozoobentos. Pe parcursul anului au fost identificate 8 specii de nevertebrate bentonice
distincte, aparţinînd grupelor de bază: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Podura aquatica,
Tipulidae sp., Culicoides sp., Corixa sp., Sigara falleni) şi Crustacea
(Gammarus kischineffensis). Atît numărul total maximal (3300
ind/m2), cît şi biomasa biologică totală maximală (25,21 g/m2) au fost
calculate în mostra recoltată vara, în secţiunea din aval de or. CeadîrLunga și au fost bazate pe dezvoltarea intensă a crustaceului
Gammarus kischineffensis (99,82%). Valoarea medie a indicelui
saprobic în secţiunea din amonte a rîului a fost egală cu 1,71, indicînd
o calitate a apei atribuita la clasa I-a, adică apa a fost foarte bună, la
Tipulidae sp.
fel şi în cursul inferior al rîului calitatea apei s-a atribuit clasei a I-a,
Sursa:http://www.troutnut.com/
întrucît indicele saprobic mediu a capătat valorea de 1,8.
hatch/61/True-Fly-TipulidaeCrane-Flies/2
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Fig. 113. Variaţia valorilor indicelui saprobic conform macrozoobentosului r. Lunga în
dependenţă de secţiune şi perioada de prelevare a anului 2015.
Calitatea apei r. Lunga. Rezultatele analizelor fitoplanctonice ne permit să constatăm că
apa r. Lunga în secţiunea din aval de or. Ceadîr-Lunga a fost încărcată cu substanţe organice
biodegradabile ce au influenţat o dezvoltare a speciilor tolerante la poluare. Valoarea medie a
indicelui saprobic în secţiunea din amonte a rîului a alcătuit 2,28, iar în secţiunea în aval – 2,59, ce
atestă o apartenenţă a apei în ambele secţiuni la clasa a III-a de calitate, adică poluată moderat.
Gradul de eutrofizare în secţiunea din amonte de or. Ceadîr-Lunga corespunde nivelului eutrof, în
secţiunea din aval de or. Ceadîr-Lunga – nivelului mezotrof. În comparaţie cu anul trecut, în rîu a
crescut conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit. Conform analizelor
macrozoobentonice valoarea medie a indicelui saprobic a indicat o calitate a apei atribuită la clasa a
I-a de calitate, adică apa a fost foarte bună, în ambele secțiuni cercetate.
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Fig. 114. Calitatea apei r. Lunga conform indicatorilor hidrobiologici pentru anul 2015
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2.1.2.4. Rîul Ialpug

Rîul Ialpug
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Ialpug îşi ia începutul la periferia de nord a s.
Pervomaiscoe. Debuşează în lac. Ialpug lîngă or. Bolgrad, regiunea Odesa, Ucraina. Lungimea
rîului - 114 km, suprafaţa bazinului de recepţie - 3180 km2, căderea rîului - 128 m, panta medie 1,1‰, coeficientul de meandrare - 1,11. Afluenţii principali sunt: de dreapta - rîu fără nume
(lungimea 12 km), r. Musa (lungimea 16 km), r. Chirsova Mare (lungimea 27 km), r. Cerac
(lungimea 10 km), r. Ialpugel (lungimea 45 km), pîr. Odaia (lungimea 26 km), r. Salcia Mare
(lungimea 45 km), rîu fără nume (lungimea 10 km); de stînga - r. Lunga (lungimea 78 km), r. SarIar (lungimea 24 km).
Bazinul este situat în stepa Bugeacului, alungit de la nord spre sud, mai lat în partea centrală.
Lungimea cumpenei de apă - 290 km, coeficientul de dezvoltare - 1,45; lungimea bazinului - 112
km, lăţimea medie - 28 km, coeficientul de lăţime - 0,25. Relieful bazinului este de cîmpie
dezmembrată. Versanţii de est ai vîlcelelor şi ai ravenelor sunt abrupţi şi foarte abrupţi, puternic
dezmembraţi, cei de vest - domoli sau moderat abrupţi. Cumpenele de apă sunt relativ netede.
Cotele absolute în amonte de or. Comrat ating 220-300 m, în aval scad treptat pînă la 120-150 m,
înălţimea medie a bazinului - 130 m. Cea mai mare parte din suprafaţa aderentă bazinului (70%)
este arată, pădurea (stejar, salcîm) ocupă doar 7% din suprafaţa de recepţie a bazinului, fiind situată
pe cumpenele de apă sub formă de crînguri, în special pe malul stîng; mari suprafeţe sunt ocupate
de vii şi mai puţin de livezi, terenurile incomode pentru agricultură sunt acoperite cu vegetaţie de
stepă. Bazinul este constituit din calcare (care zac la adîncimi mari) şi roci argilo-nisipoase.
Predomină cernoziomurile tipice. Valea este dreaptă, pînă la s. Congaz în formă de „V” latin, cu
lăţimea de 2,5-4,0 km, în rest - în formă de ladă lată (5,0-7,0 km).
Regimul rîului este reflectat de datele observaţiilor posturilor hidrometrice care au activat la
s. Bugeac şi or. Comrat în anii 1944-1948, 1962, 1963, 1965, 1966, 1969-1980. Materialele
observaţiilor şi a caracteristicilor de calcul a elementelor principale ale regimului hidrologic au fost
publicate în ediţiile respective ale Cadastului de Stat al Apelor.
Apele mari de primăvară încep în ultimele zile ale lunii februarie - începutul lunii martie.
Creşterea nivelului de apă în cursul superior (pînă la gura r. Ialpugel) constituie în medie 0,7-2,0 m
peste Nivelul Condițional al Apei. Creşterea maximă a nivelului s-a observat în 1947 şi a constituit
la or. Comrat - 2,2 m, la s. Congaz - 3,3m, la or. Bolgrad - 1,5 m peste NAS. Creşterile de nivel au
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loc pe parcurs de 2-10 zile, scăderea 7-13 zile. Rîul se eliberează de gheaţă în a doua jumătate a
lunii februarie - începutul lui martie, gheaţa topindu-se pe loc, în unii ani se observă scurgerea
sloiurilor de gheaţă (1945-1947).
În bazinul rîului Ialpug sunt construite 19 lacuri de acumulare cu o suprafaţă totală a oglinzii
apei de 3192 ha şi volumul de 92,9 mln. m3. Există de asemenea cca 140 de acumulări mici de apă iazuri. Apa lacurilor de acumulare este folosită la irigaţie, piscicultură, asigurare cu apă tehnică,
recreare şi alte folosinţe.
Pentru rîul Ialpug, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere la
secțiunea de control din apropierea s. Mirnoe. Din r. Ialpug, pentru evaluarea calității apei, s-au
prelevat în perioada vegetativă a anului 2015, o probă la bacterioplancton și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Bacterioplanctonul rîului a alcătuit 2,20 mln.cel/ml (clasa a III-a de
calitate), cantitatea bacteriilor saprofite a constituit 35,10 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate),
raportul dintre aceşti indici a căpătat valoarea de 62,67. Calitatea apei r. Ialpug conform indicilor
microbiologici s-a atribuit clasei a V-a (foarte poluată).
Fitoplancton. În componenţa probelor analizate au fost depistate 16 - 17 taxoni care
aparţin grupelor principale de alge, caracteristice pentru apele de
suprafaţă din ţara noastră. Din algele cianofite a predominat specia
Phormidium sp. care în proba prelevată în perioada de vară a
constituit 84,59% din numărul total. Speciile diatomee au fost
întîlnite mai rar şi printre dominanţi s-a marcat numai specia
alfamezosaprobă Nitzschia acicularis, tolerantă la poluare. Algele
verzi au fost reprezentate de speciile betamezosaprobe: Scenedesmus
quadricauda, Kirchneriella lunaris; specia beta-alfamezosaprobă –
Ankistrodesmus falcatus şi specia fără valenţă saprobică –
Phormidium sp
Hialoraphidium contortum. Algele euglenofite printre dominanți nu
Sursa:http://www.plingfactor
s-au marcat. Dezvoltarea maximală a fitoplanctonului în această
y.de/Science/Atlas/Kennkarte
secţiune a fost atinsă vara, cînd numărul total a constituit 3,31 mii
n%20Procaryota/eprocar
cel./ml, cu masa biologică totală egală cu 0,793 mg/l. S-a observat o
yota/esource/Phormidiu
creștere semnificativă a numărului de celule şi a masei biologice în
m%20sp..html
comparaţie cu anul precedent. Masa biologică totală calculată în
ambele probe caracterizează calitatea apei ca bună, încadrată în clasa a II-a de calitate. Valorile
indicelui saprobic au fost identice cu 2,29 primăvara şi 2,10 vara, valori ce se încadrează în limitele
clasei a III-a de calitate şi apreciază apei r. Ialpug ca poluată moderat, la fel ca și în anul precedent.

Concentrația clorofilei
"a", µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a aflat în limitele 8,37 - 34,3 µg/l
cu valoarea medie de 21,3 µg/l. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului s-a
depistat la începutul perioadei de vegetaţie în luna aprilie, iar activitatea maximă a fotosintezei s-a
înregistrat vara, în luna iulie.
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Fig. 115.Dinamica conţinutului de clorofilă “a” din fitoplanctonul r. Ialpug
pentru anii 2014 - 2015
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Poluarea apei a fost minimă primăvara (clasa a I-a de calitate), iar maximă – vara (clasa a III-a de
calitate). Pe parcursul anului statutul trofic al rîului corespunde nivelului eutrof. Calitatea apei r.
Ialpug în medie pe an s-a menţinut în limitele clasei a III-a (poluată moderat). În comparaţie cu anul
precedent în rîu a crescut conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
Fitobentos. În componenţa probelor analizate au fost depistate 6 - 25 specii care aparţin
următorelor grupe taxonomice: Cyanophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. În urma
analizelor mostrele prelevate s-a observat predominanţa speciilor caracteristice pentru următoarele
zone saprobice: Diatoma elongatum, Navicula radiosa,
Achnanthes minutissima, Nitzschia dissipata – oligobetamezosaprobă; Synedra ulna, Rhoicosphenia curvata,
Navicula
gregaria,
Navicula
capitatoradiata
–
betamezosaprobă; Caloneis amphisbaena, Navicula hungarica
var.capitata – beta-alfamezosaprobă; Stephanodiscus hantzschii,
Navicula
cryptocephala,
Hantzschia
amphyoxis
–
alfamezosaprobă. Speciile încrengăturii Chlorophyta au fost
reprezentate de betamezosaprobii Scenedesmus acuminatus,
Ankistrodesmus acicularis şi Cosmarium formulosum. Din clasa
Ankistrodesmus angustus
clorofitelor de asemenea a fost întîlnită în masă specia fără Sursa:http://www.naturamediterra
valoare saprobică Ankistrodesmus angustus. În probele analizate neo.com/forum/pop_printer_friend
s-a atestat o diversitate joasă a speciilor euglenofite, doar în ly.asp?TOPIC_ID=164946
proba de vară a fost întîlnită specia beta-alfamezosaprobă –
Phacus pusillum. Din algele cianofite au fost depistate în masă speciile fără valenţă saprobică
Oscillatoria planctonica şi Pseudobaena galeata. Calitatea apei r. Ialpug, conform parametrilor
fitobentonici, de-a lungul perioadei de vegetaţie a rămas constantă. Nu s-au observat devieri
esenţiale de la valorea indicelui saprobic a anului precedent. Indicele saprobic a oscilat în limite de
la 1,88 în luna iulie pînă la 2,01 în luna aprilie, iar media a alcătuit 1,94, ceea ce corespunde clasei a
II-a de calitate a apei – bună.
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Fig. 116.Variaţia indicelui saprobic al fitobentosului r. Ialpug în dependenţă
de perioada de vegetaţie pe parcursul anilor 2013-2015
Macrozoobentos. Analiza mostrelor prelevate pe parcursul perioadei vegetative a anului
2015 din r. Ialpug au demonstrat prezenţa în comunitatea macrozoobentosului a următoarelor grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Corixa sp.,
Culicidae sp., Tipula sp., Podura aquatica, Sigara falleni,
Limnephilidae sp., Culicoides sp., Hydrophilus sp., Chaoborus
sp., Heptagenia sulphurea), Crustacea (Limnomysis benedene,
Cypria ophtalmica), în total 14 specii. Diversitatea numerică a
speciilor a variat în limitele 7 - 10 taxoni în mostră. Valorile
maxime ale numărului total de organisme (1020 ind/m2) şi ale
biomasei (0,625 g/m2) au fost calculate în mostra prelevată
Limnephilidae sp.
Sursa:http://midge.cfans.umn.edu/vsmiv
p/trichoptera/limnephilidae/
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primăvară, cu predominarea insectei Chironomidae sp. (6,37%) şi a Oligochaetelor (83,82%).
Indicele saprobic mediu a constituit 1,76, ceea ce atribuie calitatea apei r. Ialpug la clasa a I-a, adică
foarte bună.
Calitatea apei r. Ialpug a fost evaluată conform 4 grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi macrozoobentos. Valorile indicelui saprobic în probele
de fitoplancton au fost identice cu 2,29 primăvara şi 2,10, aflîndu-se în limitele clasei a III-a de
calitate şi apreciază calitatea apei r. Ialpug ca poluată moderat, ca și în anul precedent. În fitobentos
nu s-au observat devieri esenţiale de la valorile indicelui saprobic comparativ cu anul precedent,
care au oscilat în limitele de la 2,01 pînă la 1,94, calitatea apei s-a situat în limitele clasei a II-a,
adică apa este bună. Reieşind din datele analizelor pe baza mostrelor de macrozoobentos şi a
indicelui saprobic mediu cea constituit 1,76, calitatea apei r. Ialpug n-a suferit schimbari esențiale și
s-a încadrat în limitele clasei a I-a, adică foarte bună. Calitatea apei r. Ialpug conform indicilor
microbiologici s-a atribuit clasei a V-a (foarte poluată).
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Fig. 117. Calitatea apei r. Ialpug conform elementelor hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.1.2.5. Lacul de acumulare Comrat
Caracterizarea fizico-geografică. Lacul de acumulare Comrat este amplasat în cursul
superior al r. Ialpug, în partea
nordică a periferiei oraşului
Comrat, la 4,6 km în aval de
calea ferată. Are suprafaţa de
170 ha, volumul apei de 4 mil.
m3, adîncimea medie este de
2,3 m şi adîncimea maximă
este de 4,5 m. Lungimea
lacului este de 3,65 km, iar
lăţimea medie – 0,48 km.
Lacul este de tip-albie
cu
mod
sezonier
de
regularizare a scurgerii şi este
exploatat în cascadă cu lacul
Congaz. Lacul a intrat în
exploatare în 1957, fiind
proiectat
de
biroul
“Moldselhozproiect”
în
anul
Lacul de acumulare Comrat
1954.
Ambele maluri ale lacului sînt
lipsite de fîşii împădurite de protejare, fiind prezentă numai vegetaţia de stepă. Sectorul superior al
lacului este acoperit cu vegetaţie hidrofilă, iar nivelul de colmatare a atins indici considerabili.
Pentru lacul Comrat, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de
supraveghere la secțiunea de monitoring din mun. Comrat. Pentru analiza calității apei lacului
Comrat s-a prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și macrofite și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Cantitatea totală a bacterioplanctonului a
atins 1,82 mln cel./ml (clasa a II-a de calitate), numărul saprofitelor
a fost identic cu 28,61 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul
dintre aceşti indici a căpătat valoarea de 63,61. Calitatea apei
lacului de acumulare Comrat este atribuită la clasa a V-a (foarte
poluată). În comparaţie cu anul precedent în lac s-a majorat
conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei
s-a înrăutăţit.
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Sursa:http://cdn.c.photoshelter.com
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Fig. 118. Dinamica cantităţii bacteriilor în lacul de acumulare Comrat pentru anii 2014-2015
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Fitoplancton. În probele de fitoplancton analizate în perioada de vegetație a anului 2015 a
fost observată o gamă diversă de specii indicatoare şi variaţii ale acestora din următoarele grupe
sistematice: Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta şi Euglenophyta. Printre algele cianofite
au fost depistate în masă speciile: Pseudoanabaena galeata (cu
saprobitatea nedeterminată) şi Aphanizomenon flos-aquae
(betamezosaprobă). Din algele clorofite au fost frecvent întîlnite
speciile Scenedesmus acutus, S.arcuatus, S.quadricauda,
S.obliquus, S.acuminatus, S.bijugatus – betamezosaprobe şi
speciile fără valenţă saprobă Hyaloraphidium contortum şi
Ankistrodesmus angustus. Algele euglenofite au fost destul de
diverse
ca specii indicatoare şi printre dominanţi s-au marcat
Aphanizomenon flos-aquae
speciile: Trachelomonas verrucosa, Euglena acus și Euglena
Sursa:
https://www.flickr.com/photos/myf
texta
–
betamezosaprobe;
Euglena
oxyuris
–
wc/5807731727
betaalfamezosaprobă; Euglena proxima – poli-alfamezosaprobă.
Algele diatomee au fost de asemenea identificate în probe și printre dominanți a fost marcată specia
alfamezosaprobă Nitzschia acicularis. Componenţa specifică a comunităţilor fitoplanctonice în
probele analizate a fost alcătuită din 18 specii primavara şi 6 vara. Masa biologică totală a fost
echivalentă primăvara cu 0,619 mg/l ce indică clasa a II-a de calitate și toamna 0,155 mg/l indicand
clasa I de calitate. Valorile masei biologice totale în ambele probe au indicat o calitate a apei
încadrată în limitele clasei I de calitate, adică ca foarte buna. Indicele saprobic a fost egal cu 2,17 în
ambele probe ce caracterizeaza calitatea apei ca poluată moderat și corespunde clasei a III-a de
calitate a apei şi nu s-a schimbat esențial comparativ cu anul precedent.

Concentrația clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a”s-a încadrat în limitele 28,4 – 35,5
µg/l g/l cu valoarea medie 31,95 µg/l. Valoarea minimă a ei a fost observată la începutul perioadei
de vegetaţie, în luna aprilie, iar valoarea maximă a fost identificată în luna iulie, ce caracterizează
activitatea maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonului. Pe parcursul anului calitatea apei
în lac s-a încadrat în limitele clasei a III-a de calitate (poluată moderat). Gradul de eutrofizare a
lacului aparţine nivelului mezo-eutrof. În comparaţie cu anul trecut, în lac a crescut conţinutul de
clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 119. Dinamica sezoniera și anuală a conţinutului de clorofilă “a” din fitoplanctonul lacului
de acumulare Comrat pentru anii 2014-2015
Fitobentos. Flora fitobentonică a lacului de acumulare Comrat pe parcursul perioadei
vegetative a anului 2015 se caracterizează prin prezenţa următoarelor grupe taxonomice:
Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. Comparativ cu anul precedent, atît
frecvenţa speciilor cît şi compoziţia taxonomică au fost mai scazute. În mostrele de apă analizate sau depistat 4 taxoni în luna aprilie şi 9 în luna iulie. Din algele diatomee cel mai des au fost
întîlnite: oligosaproba – Rhapolodia gibba şi betamezosaprobii – Cymbella cistula, Rhoicosphenia
curvata. Din încrengătura Chlorophyta a fost întîlnită în masă specia Ankistrodesmus angustus –
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fără valenţă saprobică, de asemenea au fost determinate şi alte specii clorofite caracteristice pentru
zona betamezosaprobă – Ankistrodesmus acicularis, Scenedesmus acuminatus. Algele euglenofite
şi-au marcat prezenţa prin intermediul următorilor reprezentanţi: betamezosaprobul Phacus
caudatus şi beta-alfamezosaprobul P.pusillum. Printre algele cianofite au predominat speciile unice
fără valoare saprobică – Phormidium sp. şi Oscillatoria sp. Indicele saprobic a căpătat valoarea
medie de 1,92, fapt ce indică că apa lacului de acumulare Comrat a avut o calitate bună, atribuinduse clasei a II-a.
2
4

Bacillariophyta

2

Chlorophyta
Cyanophyta
Euglenophyta

3

Fig. 120.Grupele algale de bază în mostrele fitobentonice colectate pe parcursul anului 2015 din
lacul de acumulare Comrat
Macrofite. Plantele acvatice colectate din lacul de acumulare
Comrat şi din preajma lui s-au determinat un număr restrîns de specii.
Malurile lacului sunt acoperite de stuf (Phragmites australis),
rădăcinile căruia servesc drept habitat pentru un şir de specii
nevertebrate şi alge. De asemenea o importanţă semnificativă a
stufului este conservarea metalelor grele şi a substanţelor biogene.
Cantitatea mare de stuf indică o depozitare de substanţe organice în
stratul bental. Ca şi în anii precedenţi, în preajma lacului au fos
determinate speciile: Juncus effesus, Polygonum hydropiper,
Calystegia sepium, dar cantitatea lor a fost nesemnificativă.

Phragmites australis
Sursa:http://www.plantarium.
ru/page/image/id/50686.html

Macrozoobentos. Macrozoobentosul a fost reprezentat de următoarele grupe taxonomice
– Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Culicoides sp., Dytiscus sp., Sigara falleni, Tipulidae sp.,
Podura aquatica, Psychoda sp., Enallagma cyathigerum) şi
Crustacea (Limnomysis benedeni). Diversitatea speciilor în
mostre a constituit 3-9 taxoni. Numărul maxim total de
organisme (44 ind/m2), cît şi biomasa maximă (0,196 g/m2) au
fost înregistrate în proba prelevată în luna aprilie pe contul
dezvoltării oligochetelor, care au avut o pondere de 52,38% în
raport cu celelalte organisme depistate. Oligochetele trăiesc
într-o varietate mare de habitate, fapt ce le oferă statutul de
indicatori deosebit de utili. În cazul în care oligochetele se
Enallagma cyathigerum
dezvoltă în masă într-un ecosistem acvatic, este posibil de
Sursa:http://www.cbrochard.com/bio presupus faptul că acesta este caracterizat prin conţinutul scăzut
topes.php?itemid=14&biotopeid=9&
de oxigen dizolvat şi concentraţii ridicate de elemente nutritive.
groupid
Indicele saprobic a căpătat valoarea medie de 1,97, fapt ce indică
că apa lacului de acumulare Comrat a obținut calificativul de bună, atribuindu-se clasei a II–a de
calitate.
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Fig. 121. Numărul maxim total, biomasa maximă şi clasa de calitate a lacului de acumulare
Comrat pe parcursul anului 2015, conform mostrelor de macrozoobentos

Clasele de calitate

Calitatea apei lacului de acumulare Comrat. În rezultatul investigaţiilor efectuate în
perioada vegetativă a anului 2015, pentru evaluarea calităţii apei lacului de acumulare Comrat, s-a
constatat că conform parametrilor fitoplanctonici calitatea apei este ”poluată moderat” şi se atribuie
clasei a III-a de calitate. Apa din stratul bental este apreciată ca bună (clasa a II-a de calitate).
Bacterioplanctonul a indicat o calitate a apei foarte poluată (clasa a V-a). Comparativ cu anul
precedent, în lac a crescut conţinutul microorganismelor. Gradul de eutrofizare a lacului aparţine
nivelului mezo-eutrof.
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Fig. 122. Calitatea apei lacului de acumulare Comrat conform elementelor hidrobiologice pentru
anul 2015

125

2.1.2.6. Lacul de Acumulare Taraclia

Lacul de acumulare Taraclia
Caracterizarea fizico-geografică. Lacul de acumulare Taraclia a fost construit pe r.
Ialpug în anul 1982, la nord-vest de oraşul Taraclia, în dreptul satului Balabanu. Are o suprafaţă de
1510 ha, un volum de 62 mln. m3, adîncimea medie de 4,1 m şi este utilizat în recreaţie.
Pentru lacul Taraclia, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere la
secțiunea de monitoring din apropierea or. Taraclia. Pentru evaluarea calității apei l. Taraclia s-a
prelevat cîte o probă pentru bacterioplancton și macrofite, și cite 2 probe pentru fitoplancton,
clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a atins 3,77
mln cel./ml (clasa a III-a de calitate), cantitatea bacteriilor saprofite –
59,77 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate), iar raportul dintre aceşti
indici corespunde valorii 63,07. În urma evaluării parametrilor
bacterioplanctonici, calitatea apei l. Taraclia s-a considerat foarte
poluată, încadrîndu-se în limitele clasei a V-a. Comparativ cu anul
precedent în lac s-a majorat conţinutul microorganismelor şi
substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.

Bacteriile saprofite
Sursa:http://www.psmicrogr

aphs.co.uk
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Fig. 123. Dinamica cantităţii bacteriilor în lacul de acumulare Taraclia pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. În probele de fitoplancton, prelevate din lacul de acumulare Taraclia pe
parcursul perioadei de vegetaţie a anului 2015, au fost depistaţi reprezentanţii tuturor grupelor
algale de bază. Printre algele cianofite au fost depistate în masă
speciile:
Pseudoanabaena
galeata
(cu
saprobitatea
nedeterminată) şi Merismopedia glauca (betamezosaprobă).
Din algele clorofite au fost frecvent întîlnite speciile
Scenedesmus
quadricauda,
S.obliquus,
S.acuminatus,
Tetraedron minimum – betamezosaprobe; Crucigenia
fenestrata – oligobetamezosaprobă şi speciile fără valenţă
saprobică Hyaloraphidium contortum şi Ankistrodesmus
angustus. Algele euglenofite au fost destul de diverse ca
indicatoare şi printre dominanţi s-au marcat speciile: Euglena
acus și Euglena texta – betamezosaprobe; Euglena proxima –
Ankistrodesmus angustus
Sursa:
http://www.hydropoli-alfamezosaprobă. Algele diatomee au fost de asemenea
kosmos.de/jahresz/sommer/smicro2f.htm
identificate în probe și printre dominanți a fost marcată specia
betamezosaprobă Navicula gregaria. Componenţa specifică a comunităţilor fitoplanctonice în
probele analizate a fost alcătuită din 16 specii primavara şi 14 vara. Masa biologică totală a fost
consecutiv echivalentă cu 0,31 mg/l – primăvara și 0,47 mg/l – toamna și compusă în general, din
alge clorofite. Valorile masei biologice totale în ambele probe au indicat o calitate a apei încadrată
în limitele clasei I de calitate, adică ca foarte buna. Indicele saprobic a variat intre 2,23 primăvara și
2,03 vara, iar în medie pentru întreaga perioadă de investigare a alcătuit valoarea de 2,13, aceste
valori corespund clasei a III-a de calitate a apei, adică apa lacului de acumulare Taraclia este
poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Determinarea conţinutului de clorofilă “a” în lacul de acumulare
Taraclia a fost cercetată pe parcursul perioadei vegetative pe baza a 2 probe prelevate în luna aprilie
şi în luna iulie. Concentraţia clorofilei “a” s-a schimbat în limitele 3,1 - 8,3 µg/l cu valoarea medie
de 5,7 µg/l.
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Fig. 124. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” în lacul de acumulare Taraclia
pentru anii 2014-2015
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Activitatea minimă a fotosintezei organismelor fitoplanctonului s-a depistat vara, în luna iulie, iar
activitatea maximă a fotosintezei s-a înregistrat la începutul perioadei de vegetaţie, în luna aprilie.
Conţinutul de clorofilă “a” depistat pe parcursul anului indică că calitatea apei în lac s-a atribuit
clasei I de calitate (foarte bună). Stadiul trofic al lacului de acumulare Taraclia corespunde nivelului
oligo-mezotrof.
Fitobentos. Comunitatea fitobentosului din lacul de acumulare Taraclia este caracterizată
prin prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi
Bacillariophyta. În mostrele de apă analizate s-au
observat comunităţi taxonomice reprezentate de 7 taxoni
în luna aprilie şi 16 în luna iulie. Evaluarea datelor
primite din mostrele analizate indică un spectru foarte
variat a zonei saprobice, de la oligomezosaprobe pînă la
alfamezosaprobe. Rolul dominant în probe aparţine
algelor diatomee cu predominarea speciilor Rhapolodia
gibba – oligomezosaprobă; Nitzschia dissipata – oligobetamezosaprobă; Rhoicosphenia curvata, Synedra ulna,
Navicula gregaria, Gyrosigma acuminatum
–
Rhapolodia gibba
betamezosaprobe; Caloneis amphisbaena – beta- Sursa:http://www.keweenawalgae.mtu.
alfamezosaprobă; Nitzschia acicularis, N.apiculata – edu/gallery_images/diatoms/Rhopalodi
a_n43-11_402.jpg
alfamezosaprobe. Din algele clorofite au fost întîlnite
următoarele specii betamezosaprobe – Oedogonium capillare, Ankistrodesmus acicularis,
Coelastrum microsporum, Scenedesmus acuminatus. Din filumul Euglenophyta a fost întîlnit doar
un singur reprezentant poli-alfamezosaprob – Euglena viridis. Comunitatea algelor cianofite a fost
marcată de unica specie Pseudobaena galeata – fără valenţă saprobică. Indicele saprobic a căpătat
valoarea medie de 2,16, fapt ce indică că apa lacului de acumulare Taraclia a avut calitate bună,
atribuindu-se clasei a II–a.
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Fig. 125. Dinamica valorilor indicelui saprobic în probele fitobentonice ale lacului de acumulare
Taraclia pe parcursul anilor 2013-2015
Macrozoobentos. Comunitatea macrozoobentosului din lacul
de acumulare Taraclia a fost caracterizată de prezenţa următoarelor
grupe taxonomice: Insecta (Chironomidae sp., Chaoborus sp.,
Corixa sp., Sigara falleni, Coenagrion puella, Tipulidae sp.) şi
Crustacea (Limnomysis benedene). În cadrul probelor varietatea
speciilor a alcătuit 4-6 taxoni, iar pe parcursul anului au fost
determinate 5 specii indicatoare de saprobitate. Numărul maxim total
de organisme (704 ind/m2) a fost înregistrat în mostra din vară, cu
biomasa maximă totală (0,519 g/m2) datorită insectei – Corixa (49,43
Coenagrion puella
Sursa:http://aesgsf.free.fr/V5/lib %). Conform celor două mostre prelevate indicele saprobic mediu a
ellules-et-demoiselles-enpicardie-odonata-coenagrionpuella-agrion-jouvencelle.html
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căpătat valoarea de 1,84, astfel calitatea apei lacului Taraclia a corespuns clasei a II-a de calitate,
apa fiind bună, în comparaţie cu anul precedent.
Macrofite. În lacul de acumulare Taraclia s-a determinat un număr restrâns de specii
macrofite. O parte din malurile lacului sînt acoperite de
trestie Phragmithes australis. De asemenea au fost prezente
speciile: Butomus umbelatus, Calystegia sepium şi un şir de
graminee, care s-au întîlnit - în număr neînsemnat. În total
au fost identificate 8 specii de plante, care au fost
repartizate în felul următor: cea mai mare parte a
habitatului i-a revenit speciei Phragmites australis –
aproximativ 90 %, ca şi în anii precedenţi, apoi speciei,
Butomus umbelatus - 4 %, restul speciilor au ocupat
aproximativ cîte 1 % din cantitatea totală de plante
(Glyceria plicata, Alternanthera sessilis, Polygonum
Sursa:http://www.erbe.altervista.org/poly
hydropiper, P. Amphibium, Rorippa palustris, Alisma
gonum_hydropiper.html
plantago-aquatica). Trebuie menţionat că lacul de
acumulare Taraclia este foarte sărac în macrofite submerse, ce poate fi ca urmare a stratului
bentonic nisipos şi a salinităţii sporite a apei.
Polygonum hydropiper

Calitatea apei lacului de acumulare Taraclia. În perioada examinată a anului 2015 calitatea
apei lacului de acumulare Taraclia a fost caracterizată de prezenţa dominantă a hidrobionţilor
betamezosaprobi în fitoplancton, specii fitobentonice cu un spectru larg al saprobităţii (oligo-beta,
beta-, beta-alfa- şi alfamezosaprobe). S-a depistat de asemenea dezvoltarea intensă a insectelor în
stratul bental, dezvoltarea foarte joasă a speciilor macrofite şi o creștere a conţinutului de
microorganisme în bacterioplancton. Dezvoltarea algelor din stratul pelagial al rîului reflectă o
calitate a apei de clasa a III-a, iar în stratul bental a II-a, adică bună. Cantitatea bacteriologică a apei
atribuie calitatea apei la clasa a V-a de calitate şi apreciază apa ca foarte poluată . Apa din stratul
bental, populat în prealabil de insecte, poate fi apreciată ca bună ce se atribuie clasei a II-a de
calitate. Din cele menţionate putem afirma, că calitatea apei lacului de acumulare Taraclia,
comparativ cu anul precedent, n-a suferit schimbări esenţiale de calitate.
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Fig. 126. Variația calităţii apei lacului de acumulare Taraclia conform elementelor
hidrobiologice pentru anul 2015
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2.1.2.7. Rîul Salcia Mare
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe la 4,5 km spre nord de s. Huluboaia şi
debuşează în r. Ialpug de pe malul drept, la 13 km de la gură, la 0,5 km spre sud-est de s. Ciumai.
Afluenţii principali sunt: r. Salcia
Mică (de pe malul stîng, la 16 km de
la gură, avînd lungimea 37 km), r.
Salcia (de pe malul sting, la 4 km de
la gură, avînd lungimea de 29 km).
Rîul mai primeşte 41 afluenţi cu
lungimea de pînă la 10 km şi cu o
lungime totală de 156 km. Lungimea
răului este de 45 km, panta – 3,8 ‰,
coeficientul de sinuozitate – 1,12.
Suprafaţa bazinului de recepţie
ocupă 590 km2, înălţimea medie e de
150 m, panta medie - 73%, lungimea
– 46 km, lăţimea medie – 13 km,
densitatea reţelei hidrografice –
0,45 km/km2, coeficientul de
asimetrie – 1,03, coeficientul de
dezvoltare a cumpenei de apă – 1,48.
Suprafaţa ocupată de lacurile de
acumulare este mai mică de 1%, de
terenurile arabile – 17%, de pădure 16%.
Bazinul are o formă neregulată,
fiind alungit de la nord spre sud-est,
lărgit în partea centrală, asimetric,
mai dezvoltat în partea stîngă.
Valea are formă de V latin, treptat se lărgeşte de la 1,5 km la izvor pînă la 4,5 km la gura de
vărsare. Versanţii au înălţimea de 50-150 m, sunt concavi, abrupţi, pînă la s. Moscovei sunt slab
dezmembraţi, în aval mai dezmembraţi.
Lunca este bilaterală, cu lăţimea de la 30 m (la izvor) pînă la 600 m (la confluenţa cu
r. Salcia). Albia rîului este canalizată şi îndiguită şi are o lăţime de 6-12 m, adîncimile nu depăşesc
0,3 m, viteza cursului de apă este mică (0,1-0,2 m/s). Patul albiei este neted, nisipos şi mîlos.
Pentru rîul Salcia Mare, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de
supraveghere în secțiunea din apropierea s. Vinogradovca. Evaluarea calității apei rîului a fost
efectuată în urma prelevarii și analizei probelor pentru bacterioplancton și zooplancton (cîte o
proba-în perioada de vară), fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos (cîte 2 probe
primăvara și vara).
Bacteriplancton. Numărul total al microflorei în rîu a
alcătuit 0,85 mln.cel/ml (clasa a I-a de calitate), cantitatea bacteriilor
saprofite a constituit 13,46 mii cel./ml (clasa a V-a de calitate),
raportul dintre aceşti indici a fost identic cu valoarea de 63,15.
Calitatea apei r. Salcia Mare conform parametrilor
bacterioplanctonici s-a atribuit clasei a V-a (foarte poluată). În
comparaţie cu anul precedent în rîu s-a micşorat conţinutul
microorganismelor şi al substanţelor organice, calitatea apei s-a
îmbunătăţit.
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Bacterii saprofite
Sursa:http://www.novatx.co
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Fig. 127. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Salcia Mare pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. Analiza microscopică a mostrelor a pus în evidenţă specii din diferite grupuri
taxonomice. În probe s-a observat o dominanţă superioară a speciilor diatomee, euglenofite şi
cianofite cu valoarea saprobică înaltă, speciile sensibile la poluare printre dominanţi nu s-au
depistat. Din algele diatomee, o frecvenţă înaltă au avut speciile betamezosaprobe: Surirella
capronii şi Navicula gregaria; alfamezosaprobe – Nitzschia acicularis, N.tryblionella, Navicula
pygmaea și N.viridula. Din algele euglenofite a predominat poli-alfamezosaprobul – Euglena
proxima. Printre algele cianofite, a fost întîlnită în masă specia betamezosaprobă Aphanizomenon
flos-aquae. Diversitatea speciilor identificate a înregistrat 11 specii primăvara şi 22 specii vara.
Numărul total 0,36 mii cel./ml şi masa biologică totală de 0,709 mg/l au fost depistate în proba de
primăvară şi respectiv 0,51 mii cel./ml şi 0,648 mg/l – în proba de vară. Ambele valori ale masei
biologice indică o calitate a apei de clasa a II-a. Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,42 primăvara,
aflîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate, ce apreciază apa r. Salcia Mare din această secţiune
ca poluată moderat şi 1,94 vara cînd a indicat o calitate a apei de clasa a II-a, adică bună.

Concentrația clorofilei
"a", µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. În probele analizate s-a determinat concentraţia clorofilei
“a” cu valoarea constantă 7,1 µg/l. Pe parcursul anului calitatea apei în rîu s-a încadrat în limitele
clasei a I-a (foarte bună) – gradul mic de poluare. Gradul de eutrofie a rîului corespunde nivelului
oligotrof. Comparativ cu anul anterior în rîu a scăzut conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a
îmbunătăţit.
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Fig. 128. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. Salcia Mare
pentru anii 2014-2015
Zooplancton. Comunitatea zooplanctonică a r. Salcia Mare a fost cercetată în perioada de
vară a anului 2015. În probă a fost identificată o singură specie ce aparţine grupei taxonomice –
Rotifera (Brachionus rubens). Numărul total al organismelor a constituit 500 ex/m3, cu masa
biologică totală de 2,00 mg/m3. Indicele saprobic a atins valoarea de 3,25, atribuind calitatea apei la
clasa a V-a, adică foarte poluată.
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Valorile saprobice

Fitobentos. În mostre au fost întîlniţi reprezentanţii tuturor grupelor algale de bază:
Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. Abundenţa semnificativă a fost atinsă
de algele filumului Bacillariophyta. Din algele diatomee au predominat speciile betamezosaprobe:
Gyrosigma acuminatum, Nitzschia sigmoidea, Surirella
ovata, Synedra ulna, Navicula gregaria, betaalfamezosaprobe: Caloneis amphisbaena, Cymatopleura
solea, Nitzschia recta, Navicula hungarica var.capitata şi
alfamezosaprobe: Nitzschia tryblionella, N.angustata,
N.acicularis,
N.pygmaea,
N.apiculata.
Filumul
Cyanophyta a fost marcat de prezenţa speciei unice betaalfamezosaprobe – Oscillatoria limosa. În probele
analizate s-a atestat o diversitate joasă a speciilor
euglenofite. Doar în mostra de primăvară au fost întîlnite
Euglena texta
speciile: Euglena texta – betamezosaprobă şi Euglena Sursa:http://vi.sualize.us/lepocinclis_
proxima – poli-alfamezosaprobă. Algele clorofite de texta_lemmerman_1901_petr_znacho
asemenea au fost întîlnite în minoritate, au fost depistate r_species_picture_JJB6.html
speciile betamezosaprobe Scenedesmus acuminatus şi
S.abundans, precum şi beta-alfamezosaproba Spirogyra varians. Comunitatea fitobentosului pe
parcursul anului de referinţă 2015 a variat între 8 taxoni, în luna aprilie, şi 18 taxoni, în luna iulie.
Valorile indicelui saprobic calculat în probele analizate a oscilat între 2,34 şi 2,57, iar în medie a
alcătuit 2,45, ceea ce corespunde clasei a III-a de calitate, apa fiind poluată moderat .
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7

Valoarea saprobică
maximă
Valoarea saprobică
minimă
Indicele saprobic

Primăvara
Vara
Secţiunile de prelevare

Fig. 129. Dinamica sezoniera a valorilor saprobice şi a indicelui saprobic al fitobentosului rîului
Salcia Mare pe parcursul anului 2015
Macrozoobentos. Mostrele prelevate pe parcursul perioadei vegetative a anului 2015 din
r. Salcia Mare, s. Vinogradovca au demonstrat prezenţa în
comunitatea macrozoobentosului a următoarelor grupe
taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Culicoides
sp., Chaoborus sp., Tabanus sp.) şi Mollusca (Physella acuta),
în total 6 specii. Diversitatea numerică a variat în limitele 2 - 5
taxoni în mostră. Valorile maxime ale numărului total de
organisme (154 ind/m2) au fost calculate în mostra prelevată
primăvara, iar a biomasei (0,12g/m2) au fost calculate în mostra
prelevată vara. Indicele saprobic mediu a constituit 2,15, ceea ce
Tabanus sp.
Sursa:http://bugguide.net/node/view/1 atribuie calitatea apei r. Salcia Mare la clasa a II-a, adică bună.
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Calitatea apei r. Salcia Mare. Pentru evaluarea calităţii apei r. Salcia Mare s-au prelevat şi
analizat probe la bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos în
perioada vegetativă a anului. În urma analizelor mostrelor de fitoplancton s-a observat o dominanţă
superioară a speciilor diatomee, euglenofite şi clorofite cu valoarea saprobică înaltă, speciile
sensibile la poluare printre dominanţi nu s-au depistat. Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,42
primăvara, aflîndu-se în limitele clasei a III-a de calitate, ce a apreciat apa ca poluată moderat şi
1,94 vara cînd a indicat o calitate a apei de clasa a II-a, adică bună. Comunităţile fitobentonice s-au
remarcat printr-o abundenţă semnificativă, care a fost atinsă de algele filumului Bacillariophyta.
Diversitatea speciilor în mostre a variat între 8 şi 18 taxoni, maxima înregistrîndu-se în luna iulie.
Valorile indicelui saprobic au oscilat între 2,34 şi 2,57, iar în medie au alcătuit 2,45, ceea ce
corespunde clasei a III-a de calitate. În zooplancton a fost identificată doar o singura specie cu
valoarea saprobică înaltă. Calitatea apei în stratul bental conform speciilor macrozoobentice a fost
bună și s-a atribuit la clasa a II-a de calitate. În comparaţie cu anul precedent în rîu s-a micşorat
conţinutul microorganismelor şi al substanţelor organice.
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Fig. 130. Calitatea apei r. Salcia Mare conform elementelor hidrobiologice
pe parcursul anului 2015
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2.1.3. Bazinul Hidrografic al Mării negre
2.1.3.1. Rîul Schinoasa
Caracterizarea fizico-geografic.
Rîul îşi ia cursul în partea de sud a Republicii
Moldova, se varsă în r. Cogîlnic, din partea
malului stîng.
Lungimea rîului – 60,2 km, suprafaţa
bazinului de recepţie – 340 km2, gradul de
sinuozitate – 0,88%.
Altitudinea medie a rîului este de 155,2 m,
maximala fiind 294 m, în timp ce minima
indică valoarea de 48 m. Panta medie a
versanţilor – 4,03‰. Densitatea reţelei
hidrografice –0,98 km/km2.
Începînd cu anul 2014, monitorizarea
rîului Schinoasa se efectuează în secţiunea s.
Mihailovca, de unde au fost prelevate probe
hidrobiologice în conformitate cu Programul
de activitate.
Pentru rîul Schinoasa, în anul 2015, a
fost stabilit un program de monitoring de
supraveghere la secțiunea din apropierea s.
Mihailovca. Din r. Schinoasa s-au prelevat
cîte o probă pentru bacterioplancton și
zooplancton și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și
macrozoobentos.
Bacterioplancton. Pe parcursul perioadei vegetative din r.
Schinoasa în apropierea s. Mihailovca a fost analizată o singură
probă prelevată vara, în luna iulie. Bacterioplanctonul rîului a
constituit 1,33 mln.cel/ml (clasa a II-a de calitate), cantitatea
bacteriilor saprofite a alcătuit 21,24 mii cel./ml (clasa a V-a de
calitate), raportul dintre aceşti indici corespunde valorii 62,61.
Calitatea apei r. Schinoasa a fost considerată foarte poluată și s-a
încadrat în limitele clasei a V-a. În comparaţie cu anul trecut în rîu
s-a majorat conţinutul microorganismelor şi al substanţelor
organice, ceea ce a dus la înrăutățirea calității apei.
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Fig. 131. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Schinoasa pentru anii 2014-2015
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Fitoplancton. Comunităţile algale planctonice ale r. Schinoasa în secţiunea din preajma s.
Mihailovca au fost constituite din specii indicatoare şi variaţii ale acestora care aparţin la 4 grupuri
taxonomice precum Bacillariophyta, Euglenophyta, Cyanobacteria şi Chlorophyta. Speciile
identificate au prezentat un spectru larg al valorilor saprobice şi au aparţinut de asemenea diferitor
zone saprobice cu predominarea algelor beta, beta-alfa- şi alfamezosaprobe. Din speciile diatomee
au predominat speciile betamezosaprobe: Gyrosigma acuminatum, Nitzschia sigmoidea, Surirella
capronii, Navicula lanceolata, N.gregaria; beta-alfamezosaprobe: Caloneis amphisbaena;
alfamezosaprobe: Navicula pygmaea și Nitzschia acicularis. Algele euglenofite, cianofite și
clorofite printre dominanți nu s-au marcat. Biodiversitatea fitoplanctonică în probe a fost
echivalentă cu 10 specii în proba prelevată primăvara şi 16 specii identificate în perioada de vară. În
proba de primăvară au fost depistate 0,31 mii cel./ml, cu masa biologică totală 0,583 mg/l, iar în
proba de vară au fost identificate 0,22 mii cel./ml şi masa 0,907 mg/l. Ambele valori ale masei
totale se încadrează în limitele clasei a II-a de calitate. Indicele saprobic a fost mai înalt primăvara
şi a constituit valoarea – 2,41, iar vara a fost identic cu 2,05, încadrîndu-se în limitele clasei a III-a
şi indică că starea calităţii apei r. Schinoasa în secţiunea din apropierea s. Mihailovca în perioada
estimată a fost poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 10,7 - 13,0
µg/l cu valoarea medie de 11,85 µg/l. Valoarea ei minimă a fost observată la începutul perioadei de
vegetaţie în luna aprilie, iar valoarea maximă a fost fixată în luna iulie, ce caracterizează activitatea
maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonului. Calitatea apei conform conţinutului de
clorofilă “a” pe parcursul anului indică clasa a II-a de calitate (bună). Gradul de eutrofizare al r.
Schinoasa în medie pe an aparţine nivelului eutrof. Comparativ cu anul anterior în rîu s-a majorat
conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 132. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. Schinoasa
pentru anul 2014-2015
Zooplancton. Pe parcursul anului 2015 r. Schinoasa a fost
cercetat conform comunităţii zooplanctonice în baza probei
colectate din preajma s. Mihailovca. Pe durata perioadei
vegetative studiate au fost depistate 3 specii de organisme
zooplanctonice aparţinînd următoarelor grupe taxonomice:
Copepoda (Cyclops vicinuus), Rotifera (Brachionus calyciflorus,
Brachionus sp.). Numărul total al organismelor în probă a fost de
1500 ex/m3, cu masa biologică de 27,50 mg/m3. Valoarea
indicelui saprobic a fost determinată de prezenţa în mostră a
indivizilor beta- şi beta-alfamezosaprobi, astfel indicele saprobic
a constituit 2,33, ceea ce atribuie calitatea apei r. Schinoasa la
clasa a II-a, adică bună.
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Brachionus sp.
Sursa:http://www.microscopie
s.com/DOSSIERS/Magazine/A
rticles/M%VeroletLes%20Roti
feres/texte.htm

Fitobentos. Din r. Schinoasa în s. Mihailovca s-au recoltat şi analizat în decursul perioadei
vegetative 2 probe fitobentonice, în componenţa cărora au fost depistaţi reprezentanţi ai algelor
cianoficee şi bacilarioficee. Diversitatea speciilor în mostre a
variat între 7 şi 12 taxoni, maxima înregistrîndu-se în luna
iulie. Abundenţa semnificativă a fost atinsă de algele filumului
Bacillariophyta. Din algele diatomee au predominat speciile
betamezosaprobe:
Navicula
lanceolata,
Gyrosigma
acuminatum, Navicula gregaria, Surirella capronii; betaalfamezosaprobe: Caloneis amphisbaena, Nitzschia recta şi
alfamezosaprobe: Navicula pygmaea, N.cryptocephala,
Nitzschia palea, N.acicularis. Filumul Cyanophyta a fost
marcat de prezenţa speciei unice alfamezosaprobe –
Prelevarea probelor de
Oscillatoria tenuis. Valorile indicelui saprobic calculat în
fitobentos în r. Schinoasa
probele analizate a oscilat între 2,36 în luna aprilie şi 2,56 în
luna iulie. Valoarea medie a acestui indice în probele prelevate din apropierea s. Mihailovca a
alcătuit 2,46 şi indică o calitatea a apei poluată moderat, încadrîndu-se în limitele clasei a III-a.
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Fig. 133. Variaţia indicelui saprobic al fitobentosului r.Schinoasa
pe parcursul anilor 2014-2015
Macrozoobentos. Conform rezultatelor celor 2 probe prelevate pe parcursul perioadei
vegetative din r. Schinoasa, s. Mihailovca, fauna bentonică include
următoare grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp.,
Culicoides sp., Sigara falleni, Planorbariu scorneus, Corixa sp.),
Crustacea (Gammarus kischineffensis). Diversitatea maximă a
speciilor în rîu a fost de 7 taxoni. Numărul maximal total de
organisme (820 ind/m2), cît şi biomasa totală au fost înregistrate în
mostra colectată în perioada de vară, pe contul dezvoltării crustaceului
–
Gammarus kischineffensis (57.07%). Aceasta specie din familia
Gammaridae preferă apele lin curgătoare cu o mineralizare moderată. Planorbariu scorneus
Ele sunt omnivore, hrănindu-se cu alge şi detritus, fiind cantonate în Sursa:http://www.bioli
zonele cu ape liniştite de pe lîngă maluri, precum şi în mediul b.cz/en/image/id986/
hiporeic. Indicele saprobic mediu a căpătat valoarea de 1,71, iar apa r. /Viviparidaecontectus
Schinoasa s-a atribuit clasei I-a de calitate - foarte bună.
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Calitatea apei r. Schinoasa. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada vegetativă
a anului 2015 s-a constatat că conform parametrului bacterioplanctonic, calitatea apei r. Schinoasa a
fost considerată foarte poluată și s-a încadrat în limitele clasei a V-a. În mostra zooplanctonică au
fost identificate într-un număr mai mare organismele ce aparțin următoarelor grupe: Copepoda
(Cyclops vicinuus), Rotifera (Brachionus calyciflorus, Brachionus sp). Valoarea indicelui saprobic
a fost determinată de prezenţa în mostră a indivizilor beta- şi beta-alfamezosaprobi, astfel indicele
saprobic a constituit 2,33, ceea ce a atribuit calitatea apei r. Schinoasa la clasa a II-a, adică bună.
Speciile fitoplanctonice şi fitobentonice au fost apreciate cu clasa a III-a de calitate, adică - poluată
moderat. Indicele saprobic calculat pe baza probelor de nevertebrate prelevate din stratul bental a
căpătat valoarea de 1,71, ce a atribuit calitatea apei la clasa I-a, adică - foarte bună.
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Fig. 134. Calitatea apei r. Schinoasa conform indicatorilor hidrobiologici
pentru anul 2015
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2.1.3.2. Rîul Cogîlnic
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul
Cogîlnic este cel mai lung rîu din sudul ţării cu
revărsarea în iazul Sasîc, se începe 2,3 km la nord de
s. Ciuciuleni al Republicii Moldova, se varsă prin
două braţe (în dreapta unde e mai multă apă) în lacul
Sasîc, în 5 km sud - estul s. Tatarbunar regiunea
Odesa, Ucraina.
Lungimea rîului este de 221 km, suprafaţa
bazinului de recepţie este de 3910 km2, căderea totală
237 m, panta 1,1‰, coeficientul de sinuozitate al
rîului 1,43.
Principalii afluenţi: stînga – r. Galbena
Rîul Cogîlnic
(lungimea 25 km), r. Cosim (lungimea 34 km), r.
Schinoasa (lungimea 53 km), r. Ceaga (lungimea 116 km), r. Djalar (lungimea 26 km), r. Cilighider
(lungimea 60 km).
Albia rîului mai jos de s. Bobeica este prăbuşită şi deformată, lăţimea este 8-15 m,
adîncimea 1-2 m. Lăţimea apei curgătoare este de 1-3 m, adîncimea este de 0,1-0,3 m. Fundul este
neted, mîlos - nisipos. Malurile abrupte, sunt constituite din argilă şi nisipuri, în s. Ciuciuleni au
crescut tufişurile de salcie. Acumulările de apă se folosesc pentru irigare şi recreaţie.
Pentru rîul Cogîlnic, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere
la secțiunea din apropierea or. Hîncești și or. Cimișlia. Din r. Cogîlnic s-au prelevat în perioada
vegetativă a anului 2015, o singură probă pentru bacterioplancton și cîte 2 probe pentru
fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos și macrozoobentos din secțiunea or. Cimișlia și cîte 2 probe
pentru fitoplancton, clorofila ,,a”, fitobentos, macrozoobentos în secțiunea or. Hîncești.
Bacterioplancton. Calitatea apei r. Cogîlnic a fost cercetată
pe baza a 2 probe bacterioplanctonice prelevate vara în luna august din
2 secţiuni: în amonte de or. Hînceşti şi or. Cimişlia. Numărul total al
microflorei a oscilat în limitele 0,88 - 6,91 mln cel./ml, cantitatea
bacteriilor saprofite a variat în limitele 13,92 - 110,00 mii cel./ml,
valoarea maximă a acestor indici şi raportul minimal dintre ele (a : b =
62,81) au fost determinate în amonte de or. Hînceşti. Cantitatea totală a
bacteriilor în secţiunea din preajma or. Cimişlia s-a atribuit clasei IBacterii saprofite
a de calitate (foarte bună), iar în secţiunea din amonte de or.
Sursa:http://upload.wikimedia.or
Hînceşti s-a apreciat cu clasa a IV-a de calitate (poluată). Numărul
g/wikipedia/commons/
bacteriilor saprofite în ambele secţiuni corespunde clasei a V-a de
calitate (foarte poluată). Calitatea apei r. Cogîlnic s-a încadrat în
limitele clasei a V-a în ambele secţiuni de monitorizare. În comparaţie cu anul precedent în rîu s-a
majorat conţinutul microorganismelor şi al substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.

mln cel./ml

8

6,91

6
4
2

0,11

0,01392

0,88

0

amonte de or.Hînceşti
bacteriile saprofite

Secţiunile de prelevare

or.Cimişlia

cantitatea totală a bacteriilor

Fig. 135. Cantitatea bacteriilor în r. Cogîlnic pentru anul 2015
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Fitoplancton. Analiza fitocenozelor r. Cogîlnic s-a efectuat conform rezultatelor estimate
pentru 4 probe prelevate în perioada vegetativă şi a indicat prezenţa unei comunităţi algale diverse
prezentate de grupele principale de alge, dominate de bacilariofite, clorofite şi euglenofite. Din
speciile diatomee dominante putem numi specia betamezosaprobă: Synedra ulna, Surirella
capronii, S.ovata, Gyrosigma acuminatum, Navicula gregaria,
N.lanceolata; beta-alfamezosaprobe – Caloneis amphisbaena
și Cyclotella meneghiniana; alfamezosaprobii: Navicula
rhynchocephala, N.viridula Nitzschia tryblionella, N.palea.
Comunitatea algelor verzi s-a manifestat prin abundenţa
speciei betamezosaprobe Scenedesmus obliquus. Alga Euglena
acus – betamezosaprobă a fost dominanta algelor euglenoficee
și a fost identificată în masă în ambele secțiuni în perioada de
primăvară. Diversitatea speciilor a variat între 11 şi 19 taxoni,
atingînd maxima în secțiunea or.Hîncești în perioada de
Euglena acus
primăvară. Numărul total de organisme a înregistrat valoarea
Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/i
maximă – 0,48 mii cel./ml în mostra prelevată vara, în
mages/mastigophora/euglena/acus/acu
secţiunea amonte de or. Cimişlia la fel ca şi masa biologică
s2h.html
totală – 3,581 mg/l, care se încadrează în limitele clasei a IV-a
de calitate. În restul probelor analizate valorile masei totale indică clasa a II-a de calitate, adică apa
este bună. Indicele saprobic a înregistrat valori de la 1,99 pînă 2,35 cu maxima depistată primăvara
în secțiunea amonte de or. Cimișlia și vara în secţiunea amonte de or. Hînceşti. Valorile medii ale
acestui indice pentru ambele secţiuni au constituit respectiv 2,17 şi 2,33, atribuind calitatea apei la
clasa a III-a, ce se apreciază ca poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” s-a situat în limitele 1,2 -7,1
µg/l, atingînd valoarea maximă primăvara, în luna mai, în apropierea or. Cimişlia. Activitatea
fotosintezei organismelor fitoplanctonului în ambele secţiuni a fost maximă la începutul perioadei
de vegetaţie. Concentraţia maximă medie anuală a clorofilei “a” (5,9 µg/l) a fost fixată în apropierea
or. Cimişlia, ce indică o poluare maximală a acestui sector al rîului. Pe parcursul anului calitatea
apei r. Cogîlnic, în ambele secţiuni, s-a menţinut în limitele clasei I-a (foarte bună). Stadiul trofic al
rîului corespunde nivelului oligotrof în cursul superior al rîului şi nivelului mezotrof în cursul
inferior.
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Fig. 136.Dinamica conţinutului de clorofilă “a” a algelor din fitoplanctonul
r. Cogîlnic pentru anul 2014-2015
Fitobentos. În componenţa probelor analizate au fost depistate 6 - 13 specii care aparţin
următorelor grupe taxonomice: Cyanophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta şi Chlorophyta. Din
clasa bacillariophyceae cel mai des au fost întîlniţi betamezosaprobii: Synedra pulchella,
Gomphonema parvulum, Rhoicosphenia curvata, Surirella ovata, Navicula lanceolata, Gyrosigma
acuminatum; beta-alfamezasaprobii: Cymatopleura solea, Caloneis amphibaena, Navicula
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hungarica var.capitata şi alfamezosaprobii: Nitzschia palea,
Navicula cryptocephala, N.pygmaea, N.viridula. Printre speciile
clorofite s-a întîlnit specia beta-alfamezosaprobă Spirogyra varians.
Comunitatea algelor euglenofite s-a manifestat prin prezenţa speciei
oligo-betamezosaprobe – Euglena oxyuris. Din algele cianofite a
predominat organismul betamezosaprob Phormidium favosum.
Conform datelor estimate putem constata că în probele analizate au
predominat speciile indicatoare beta şi alfamezosaprobe. Indicele
saprobic a primit valori între 2,06 în secţiunea din apropierea or.
Cimişlia şi 2,46 în secţiunea din apropierea or. Hînceşti. În ambele
secţiuni, în probele de primăvară, calitate apei s-a menţinut la
nivelul clasei a II-a, adică bună, iar în perioada de vară, valorea
indicelui saprobic calculat pentru aceaste secţiuni monitorizate a
corespuns clasei a III-a de calitate, adică poluată moderat.

Gomphonema parvulum
Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/
PDB/Images/heterokontophyta/r
aphidineae/gomphonema/parvul
um/sp_02.html
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Fig. 137. Variaţia sezonieră a indicelui saprobic în r. Cogîlnic pe parcursul
perioadei de vegetaţie a anului 2015
Macrozoobentos. Fauna bentonică a acestui rîu a fost alcătuită pe parcursul anului 2015 din
18 specii ce aparţin următoarelor grupe distincte de nevertebrate: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Simulium sp., Coenagrion puella, Heptagenia sulphurea, Dytiscus marginalis,
Nepa cinerea, Sigara falleni, Aeshna grandis, Hydrophilidae sp.,
Notonecta glauca, Hydropsyche instabilis, Tipulidae sp.,
Hydroptila angulata,), Crustacea (Jaera istri, Gammarus
kischineffensis), Hirudinea (Glossiphonia concolor). Pe toată
perioada vegetativă numărul de taxoni în mostre au variat de la 6 la
13, probele mai bogate în specii fiind cele colectate în amonte de
or. Cimişlia. Vara în secţiunea din amonte de or. Hînceşti a fost
determinat cel mai mare număr total de organisme (2762 ind/m2),
cît şi biomasa totală maximă (6,8 g/m2) datorită prezenţei
crustaceului Gammarus kischineffensis. Valoarea medie a indicelui
Nepa cinerea
saprobic a constituit 1,95 în secţiunea din amonte de or. Hînceşti şi Sursa:http://www.aphotofauna.com
respectiv, 2,00 în amonte de or. Cimişlia. Aceste valori obţinute /bug_nepa_cinerea_water_scorpion.
html
atribuie calitatea apei r. Cogîlnic la clasa a II-a, adică bună.

140

2
1,95
Indicele saprobic

2
1,95
1,9

1,91

1,88

2014
2015

1,85
1,8

2015

2014
or. Hînceşti amonte
or.Cimişlia amonte
Secţiunile de prelevare

Fig. 138.Variaţia anuala a indicelui saprobic conform macrozoobentosului r. Cogîlnic,
în dependenţă de secţiune pentru anii 2014-2015

Clasele de calitate

Calitatea apei r. Cogîlnic. În rezultatul investigaţiilor efectuate în perioada vegetativă a
anului 2015 s-a constatat că conform parametrului bacterioplanctonic, calitatea apei r. Cogîlnic a
fost considerată foarte poluată și s-a încadrat în limitele clasei a V-a. Speciile fitoplanctonice au fost
apreciate cu clasa a III-a de calitate, adică – poluată moderat. În mostrele fitobentonice în ambele
secţiuni, în probele de primăvară, calitate apei s-a menţinut la nivelul clasei a II-a, adică bună, iar în
perioada de vară, valorea indicelui saprobic calculat pentru aceaste secţiuni monitorizate a
corespuns clasei a III-a de calitate, adică poluată moderat. Indicele saprobic calculat pe baza
probelor de nevertebrate prelevate din stratul bental a căpătat valoarea 1,95 în secţiunea din amonte
de or. Hînceşti şi respectiv, 2,00 în amonte de or. Cimişlia. Aceste valori obţinute atribuie calitatea
apei r. Cogîlnic la clasa a II-a, adică bună.
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Fig. 139.Calitatea apei r. Cogîlnic conform parametrilor hidrobiologici studiaţi
în perioada vegetativă a anului 2015
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2.2. Districtul hidrografic Nistru
2.2.1. Bazinul hidrografic al rîului Nistru
2.2.1.1. Rîul Nistru

Rîul Nistru
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Nistru îşi ia începutul din partea de nord a
munţilor Carpaţi, din izvorul de nord – vestul pantei muntelui Rozluci dinspre satul Vîlcea și se
revarsă prin limanul Nistrului în Marea Neagră, la 35 km spre sud–vest de oraşul Odesa. Lungimea
rîului este de 1362 km, iar suprafaţa bazinului hidrografic – 72100 km2. Cota de altitudine a
izvorului constituie 870 m, gura văii de 1,0 m, căderea totală a rîului alcătuieşte 759 m, unghiul de
înclinare a suprafeţei este de 1,78%, maxima –39,0% (la 4 km), iar minima de 0,1%.
Bazinul r.Nistru este situat pe teritoriul a două ţări: Ucraina şi Moldova avînd o formă ovală
alungită cu strangulaţie, la intrare pe teritoriul Republicii Moldova lungimea căruia este 700 km,
lăţimea medie fiind de 120 km.
Adîncimea pe grindurile de nisip fiind de 0,5-1,5 m, iar pe întinderile de apă între insule 0 –
2,5 m, cea maximală ajungînd la 7,7 m. Viteza cursului rîului variază în limita 0,3–0,7 m/sec, iar
între insule pînă la 2,0–2,5 m/sec.
Albia rîului e deschisă, în unele locuri acoperită de arbori, iar malurile cursului inferior sunt
acoperite cu vegetaţie. Patul albiei, în mare parte e pietros – pietrişul şi prundişul nimerind în r.
Nistru din afluenţii Carpatici, iar mai la sud nisipo–mîlos, în locul de scurgere în liman este argilo –
nisipos cu un strat semnificativ de mîl. Malurile sunt abrupte, cu altitudinea de 3–6 m, argiloase şi
nisipoase cu plaje nisipoase şi de prundiş, acoperite cu iarbă, arbori şi arbuşti, în regiunea
predeltaică – fiind joase, line, acoperite cu rogoz, stuf şi arbuşti rari.
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Pentru r. Nistru, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere la
secțiunile de monitoring din preajma s. Naslavcea, s. Vasilcău, or. Camenca, or. Vadul lui Vodă, or.
Dubăsari, or. Rezina, s. Cremenciug, s. Olănești.
Bacterioplancton. Pentru evaluarea calităţii
apei în fluviul Nistru conform indicilor microbiologici,
pe parcursul perioadei vegetative au fost colectate şi
analizate 11 probe bacterioplanctonice din 8 secţiuni ale
rîului. Numărul total al microflorei a calculat 0,12 –
1,82 mln cel./ml, cantitatea bacteriilor saprofite s-a
încadrat între limitele 0,14 – 28,61 mii cel./ml, ajungînd
valoarea maximă toamna în luna octombrie, în
apropierea s. Vasilcău. Raportul minimal dintre numărul
total al bacterioplanctonului şi microflorei saprofitelor a
fost înregistrat în luna iulie, în secţiunea din preajma or.
Vadul lui Vodă. Intensitatea poluării apei a fost minima
Bacteriile saprofite
vara (clasa I de calitate conform 2 parametri), iar Sursa: http://ausubellab.mgh.harvard.edu/
maxima - toamna (clasa a V-a de calitate). Din toate
sectoarele cercetate cele mai curate sectoare ale fl. Nistru au fost în apropierea s. Naslavcea, or.
Dubăsari, în aval de or. Camenca (clasa a I-a de calitate privind 2 parametrii bacterioplanctonici),
iar cele mai poluate sectoare - în apropierea s. Vasilcău și or. Rezina (clasa a V-a de calitate).
Calitatea apei fl. Nistru, conform cantităţii totale de microorganisme, în toate secţiunile analizate s-a
menţinut în limitele clasei a I-a (foarte bună). Conform bacteriilor saprofite apa corespunde clasei a
I-a de calitate în 3 secţiuni (s.Naslavcea, or.Camenca, or. Dubăsari), clasei a III-a de calitate într-o
secţiune (or. Vadul lui Vodă), clasei a IV-a de calitate în 2 secţiuni (s.Cremenciug, s. Olăneşti),
clasei a V-a de calitate în 2 secţiuni (s.Vasilcău, or.Rezina). În comparaţie cu anul precedent, în rîu
s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, nivelul de poluare a apei r.
Nistru, conform parametrilor bacterioplanctonici n-a suferit schimbări esenţiale în 5 secţiuni, s-a
îmbunătăţit calitatea apei în 3 secţiuni (s. Naslavcea, or. Dubăsari, or. Vadul lui Vodă).
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Fig. 140. Dinamica cantităţii totale a bacteriilor în r. Nistru pentru anul 2015
Fitoplancton. Evaluarea calităţii apei r. Nistru în anul 2015 prin intermediul florei
algologice din plancton a fost realizată pentru 8 secțiuni de monitoring, prin recoltarea şi analiza a
16 mostre fitoplanctonice. Pentru a avea o informaţie cît mai amplă despre calitatea apei, probele au
fost prelevate din fiecare secţiune în perioada de primăvară şi vară. În probele analizate a fost
observată o gamă diversă de specii indicătoare şi variaţii ale acestora din următoarele grupe
sistematice: Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta şi Euglenophyta. Fitoplanctonul r. Nistru,
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Valorile indicelui saprobic

a fost dominat, în general, de diatomee ca şi în anii precedenţi. S-au identificat mai mulţi taxoni din
genurile Navicula, Cyclotella, Cymbella, Synedra, Diatoma,
Nitzschia, etc. Algele cianofite s-au situat rar printre dominanţi
doar cu speciile Oscilatoria princeps - alfamezosaprobă şi
Merismopedia glauca -betamezosaprobă. În unele probe s-a
observat, ca și în anii precedenți, o dezvoltare abundentă a
speciilor clorofite din genurile Scenedesmus, Ankistrodesmus,
Coelastrum, Tetrastrum, Pediastrum şi a speciilor euglenofite
din genurile Euglena, Phacus și Trachelomonas. Valenţa
saprobică a speciilor identificate s-a situat în domeniul
oligobeta-beta-betaalfa și alfa-mezosaprob, cu prezenţa mai
Alge diatomee
abundentă a formelor beta-mezosaprobe indicînd o poluare
Sursa:http://flickrhivemind.net/Ta
moderată cu substanţe organice biodegradabile. Numărul total gs/diatoma,diatomee/Interesting
maximal al fitoplanctonului (2,28 mii cel./ml) şi masa biologică
totală maximală (5,569 mg/l – clasa a V-a de calitate) au fost
depistate în perioada de primăvară în secţiunea din s. Naslavcea. Indicele saprobic a oscilat în
limitele 1,8 şi 2,3. Valoarea minimă a acestui parametru a fost calculată în proba prelevată din
secţiunea s. Naslavcea în perioada de vară şi a indicat o calitate a apei, apreciată cu clasa a II-a de
calitate (adică apa a fost bună), iar maxima lui a fost depistată în proba prelevată toamna, în
secţiunea din preajma s.Vasilcău şi indică o calitate a apei poluată moderat, ce se atribuie la clasa a
III-a. Indicele saprobic mediu calculat pentru fiecare secţiune în parte a indicat că 4 secţiuni
cercetate ale r. Nistru aparţin clasei a II-a de calitate şi apa se consideră bună (s. Naslavcea, or.
Camenca aval, or. Vadul-lui-Vodă, s. Olănești) și 4 secţiuni (s. Vasilcău, lacul de acumulare
Dubăsari, în aval de or. Rezina, Lacul de acumulare Dubăsari – or. Dubăsari, s. Cremenciuc) se
atribue la clasa a III-a de calitate, iar apa se consideră ca poluată moderat. În urma analizelor
efectuate putem menţiona, că calitatea apei r. Nistru rămîne influenţată de deversările de apă care
sunt insuficient epurate sau care nu trec în general prin staţiile de epurare, ploile abundente care
spală cîmpurile agricole şi păşunile animaliere și insuficiența ploilor în perioada de vară.
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Fig. 141. Valorile minime, maxime şi medii ale indicelui saprobic în punctele de control ale
r. Nistru pentru anul 2015
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Concentraţia clorofilei "a", µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Determinarea conţinutului de clorofilă “a” în r. Nistru. a
fost efectuată în perioada de vegetaţie conform analizei a 17 mostre de apă din 8 secţiuni ale rîului.
Concentraţia clorofilei “a” s-a încadrat în limitele 1,2 - 20,1 µg/l. Valoarea minimă a fost depistată
vara, în luna iulie, în majoritatea sectoarelor şi a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar
valoarea maximă a fost determinată la începutul perioadei de vegetaţie în luna aprilie, în lacul de
acumulare Dubăsari în preajma or. Dubăsari, ce caracterizează activitatea maximală a fotosintezei
organismelor fitoplanctonului şi corespunde nivelului eutrof al gradului trofic. Intensitatea minimă
a poluării apei s-a atribuit clasei a I-a de calitate, iar maximă - clasei a II-a. Din toate sectoarele
cercetate cel mai curat sector al fl. Nistru a fost în apropierea or. Camenca (1,8 µg/l în medie pe an),
cel mai poluat sector – în apropierea or. Dubăsari (10,65 µg/l în medie pe an). Calitatea apei
fl. Nistru în toate secţiunile analizate s-a menţinut în limitele clasei a I-a (foarte bună) cu excepţia
secţiunii din apropierea or. Dubăsari, unde calitatea apei s-a atribuit clasei a II-a (bună). Stadiul
trofic al rîului aparţine nivelului oligotrof în 4 secţiuni (s. Vasilcău, or. Camenca, or. Vadul lui
Vodă, s. Olăneşti), nivelului mezotrof - în 3 secţiuni (s. Naslavcea, or. Rezina, s. Cremenciug),
nivelului eutrof - în secţiunea din preajma or. Dubăsari. Comparativ cu anul precedent s-a majorat
conţinutul clorofilei “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 142. Media concentraţiei clorofilei „a” a algelor din fitoplanctonul fluviului Nistru
pentru anul 2015
Zooplancton. Starea comunităţilor zooplanctonice în r. Nistru a fost cercetată în baza
analizei a 3 probe prelevate în preajma s. Olăneşti, s. Naslavcea și or. Camenca. Rezultatul
analizelor obţinute denotă un conţinut prioritar al organismelor ce
aparţin clasei Rotifera. De asemnea au fost identificate organisme
ce aparţin următoarelor clase: Cladocera (Moina macrocopa,
Chydorus sphaericus), Copepoda (Eucyclops serrulatus, Cyclops
sp., Nauplii), Rotifera (Brachionus calyciflorus, Brachionus
quadridentata, Brachionus rotundiformis, Brahionus nilsoni,
Keratella cochlearis) şi Harpaticoida (Onychampus mohammed).
Valoarea maximă a indivizilor a fost determinată în luna iulie în
secţiunea s. Olăneşti şi or. Camenca, și a constituit 10000 ex/m3
în total. Cercetînd indivizii diferitor specii prezente în probă am
Brachionus calyciflorus
identificat specii beta-alfamezosaprobe. Indicele saprobic a
Sursa:http://www.aquaria.com.ua/
constituit 1,37 în secţiunea s. Naslavcea, ce corespunde clasei I de
colovratki.html
calitate, foarte bună; 2,10 în secţiunea s. Olăneşti ce corespunde
clasei a II-a de calitate, adică bună și 1,79 în secțiunea or. Camenca ce corespunde clasei a I-a de
calitate, adică foarte bună.
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Fitobentos. Pentru analiza calităţii apei r. Nistru după indicii fitobentonici, conform
programului de lucru stabilit pentru anul 2015, au fost prelevate 17 probe din 8 secțiuni de
monitoring. În mostrele analizate au fost depistate specii indicatoare şi varietăţi ale acestora din
diferite grupe taxonomice: Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta şi Cyanophyta, cu
predominarea algelor bacilariofite. În luna aprilie, în secţiunea din apropierea s. Cremenciug s-a
înregistrat frecvenţa minimală - 12 de taxoni, iar numărul maximal - 44 a fost depistat în luna iulie,
în mostra prelevată de pe straturile epipelite ale rîului în secţiunea din apropierea s. Vasilcău. Flora
algologică a r. Nistru se caracterizează printr-o abundenţa deosebit de înaltă pe parcursul întregii
perioade de vegetaţie. Spectrul saprobităţii a variat în limite foarte largi: de la xeno-oligo, oligobeta, beta pînă la beta-alfa şi alfamezosaprobe. Această varietate a fost influenţată probabil de
fluctuaţiile de temperatură a apei, conţinutul substanţelor nutritive, transparenţa, turbulenţa apei,
nivelul de poluare organică, etc. Speciile încrengăturii Bacillariophyta au fost reprezentate de
Cymbella helvetica – xeno-oligomezosaprobă; Nitzschia dissipata, Amphora ovalis, Fragilaria
capucina – oligo-betamezosaprobe; Diatoma vulgare, Rhoicosphenia curvata, Cocconeis pediculus,
Synedra ulna, Gomphonema olivaceum, Surirella ovata, Melosira granulata, Navicula
capitatoradiata – betamezosaprobe; Cymatopleura solea, Navicula menisculus – betaalfamezosaprobe; Nitzschia palea, N. acicularis, Navicula cryptochehala – alfamezosaprobe. Din
filumul Chlorophyta au avut o frecvenţă înaltă speciile oligo-betamezosaprobe: Spirogyra
porticalis, Rhizoclonium hieroglyphicum; betamezosaprobe: Cladophora fracta, Scenedesmus
abundans, S. quadricauda; beta-alfamezosaproba – Spirogyra varians şi alfamezosaprobul –
Ulothrix zonata. Din clasa euglenoficee s-a evidenţiat doar un singur reprezentant betamezosaprob
– Euglena texta. Algele din clasa cianoficee şi-au marcat prezenţa prin intermediul următorilor
reprezentanţi: betamezosaprobii – Phormidium favosum, Merismopedia glauca; betaalfamezosaproba – Oscillatoria limosa şi Pseudobaena galeata – fără valenţă saprobică. Indicele
saprobic a primit valori de la 1,72 în proba din luna aprilie prelevată din secţiunea s. Olăneşti pînă
la 2,43 în secţiunea din apropierea s. Cremenciug. Conform rezultatelor analizei mostrelor de
fitobentos calitatea apei în secţiunile or. Dubăsari şi s. Olăneşti, în luna aprilie, a corespuns clasei a
I-a, adică foarte bună, iar în luna iulie, în secţiunea din apropierea s. Cremenciug calitatea apei a
fost poluată moderat şi a corespuns clasei a III-a. În celelalte secţiuni ale r. Nistru calitatea apei este
bună şi poate fi atribuită clasei a II-a.
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Fig. 143.Variaţia indicelui saprobic calculat după parametrii fitobentonici în perioada vegetativă
a anului 2015 în r. Nistru
Macrozoobentos. Evaluarea calităţii apei r. Nistru a fost cercetată în urma analizei celor 17
mostre prelevate trimestrial în perioada vegetativă, din 8 secţiuni stabilite conform programului de
activitate. Fauna macrozoobentosului acestui rîu a fost alcătuită din 46 de specii, numărul de specii
în probe variind de la 8 la 15 taxoni. Comunitatea macrozoobentosului r. Nistru s-a evidenţiat prin
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prezenţa din abundenţă a amfipodelor (Dikerogammarus haemobaphes, Corophium nobile, Jaera
sarsi, Gammarus kischineffensis, Limnomysis benedeni, Pseudocuma cercaroides), importanţa
cărora constă, în principal, în modul lor de nutriţie detritivor (contribuind astfel la mărunţirea
materiei organice alohtone), precum şi în faptul că ele constituie o parte importantă a hranei
peştilor. Aceste organisme au apărut mai frecvent în probele
recoltate în apropierea malurilor, preferînd o viteză mai
mică a apei. Un aport deosebit în evaluarea calităţii apei
rîului au avut moluştele, atît a celor gastropode (Theodoxus
fluviatilis, Valvata pulchella, Lithoglyphus naticoides,
Viviparus viviparus, Physella acuta, Stagnicola corvus,
Valvata piscinalis, Radix ovata, Melanoides tuberculatus,
Viviparus contectus,
Esperiana esperi, Bithynia
tentaculata, Lymnaea stagnalis, Planorbis carinatus) cît şi a
Theodoxus fluviatilis
celor bivalve (Dreissena polymorpha, Pisidium casertanum). Sursa:http://www.crustahunter.com/theo
Un grup dominant după abundenţa speciilor, a fost Insecta, doxus-fluviatilis-linnaeus-1758/
care a fost constituit din trihoptere (Sericostoma sp.,
Leptocerus sp.), heteroptere (Corixa sp., Gerris sp., Sigara fallene), coleoptere (Elmis sp., Elmidae
sp., Podura aquatica, Dytiscus marginalis), efemeroptere (Heptagenia sulphurea), diptere (
Chironomidae sp., Chaoborus sp., Tabanus sp., Culicoides sp.), odonata (Agrion splendens,
Platycnemis pennipes). Hirudineele (Haemopis sanguisuga, Glossiphonia concolor, Glossiphonia
heteroclita, Hirudo medicinalis) au fost mai rar întîlnite în probele de bentos, deoarece sunt
ectoparazite fie temporar (sugând lichidele corpului la moluşte, crustacee, insecte, oligochete, peşti
sau mamifere), fie permanent, în special pe peşti. Nematodele au avut o frecvenţă înaltă în secţiunea
din preajma or. Vadul lui Vodă (44%). Numărul total maxim de organisme (11764 ind/m2) a fost
calculat în perioada de primăvară în proba recoltată din s. Olăneşti, şi tot aici în aceasta perioadă a
fost depistată biomasa maximă (107,916 g/m2) datorită prezenţei insectei – Corixa sp., (97,79%).
Indicele saprobic a variat în limitele 1,56 - 2,03. Conform comunităţii bentonice calitatea apei r.
Nistru, în toate secţiunile analizate, s-a atribuit clasei a II-a de calitate, adică „bună”, iar în secţiunea
or. Dubăsari calitatea apei s-a încadrat în limitele clasei I - foarte bună.
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Fig. 144. Variaţia anuala a indicelui saprobic în r. Nistru pentru anii 2014-2015

147

Clasele de calitate

Calitatea apei r. Nistru. Pentru evaluarea calităţii r. Nistru au fost cercetate în total 8
secţiuni de contol pentru a stabili influenţa factorilor antropici şi naturali asupra ecosistemului
acvatic. Cele mai curate sectoare ale r. Nistru, privind elementele bacterioplanctonice, au fost în
apropierea s. Naslavcea, or. Dubăsari, în aval de or. Camenca (clasa I-a de calitate privind 2
parametrii bacterioplanctonici), iar cele mai poluate sectoare - în apropierea s. Vasilcău și or.
Rezina (clasa a V-a de calitate). În structura comunităţilor fitoplanctonice au fost determinate alge
cu un spectru larg al saprobităţii, iar numărul lor a fost diferit în dependenţă de secţiune şi perioada
de prelevare - Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta cu predominarea celor
din urmă. În comunitatea zooplanctonică a rîului, pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost
depistaţi hidrobionţi beta-alfamezosaprobi. Calitatea apei în secţiunile r. Nistru conform speciilor
indicatoare din fitobentos s-au încadrat în limitele clasei a II-a, adică bună. Comunitatea
macrozoobentosului a r. Nistru s-a evidenţiat prin prezenţa din abundenţă a moluştelor şi insectelor.
Conform comunităţii bentonice calitatea apei r. Nistru, în toate secţiunile analizate, s-a atribuit
clasei a II-a de calitate, adică bună, iar în secţiunea or. Dubăsari calitatea apei s-a încadrat în
limitele clasei I - foarte bună. În urma analizelor efectuate putem menţiona că calitatea apei r. Nistru
ramîne influenţată de deversările de apă, care sunt insuficient epurate sau care nu trec în general
prin staţiile de epurare, ploile abundente care spală cîmpurile agricole şi păşunile animaliere, de
asemenea de un şir de factori naturali.

Secţiunile de prelevare
Bacterioplancton

Fitoplancton
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Fig. 145. Calitatea apei r. Nistru conform grupelor de elemente hidrobiologice pentru anul 2015
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2.2.1.2. Rîul Ciorna

Rîul Ciorna
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe din izvoarele amplasate la 2,5 km spre
nord-vest de s. Cuşelăuca, la altitudinea de 240 m şi debuşează în r. Nistru de pe malul drept, la 425
km de la gura fluviului, la altitudinea de 20,2 m. Lungimea rîului este de 42 km, suprafaţa bazinului
de recepţie – 294 km2, panta medie – 5,2‰.
Bazinul este situat pe Podişul Nistrului, dezmembrat de vîlcele şi ravene, cu versanţii abrupţi
şi foarte abrupţi, în cea mai mare parte valorificaţi sub terenuri agricole, pădurile ocupînd cca 20%
din suprafaţă. bazinul este constituit din calcare, acoperite de argile nisipoase, solurile sunt
cernoziomice.
Reţeaua hidrografică constă din rîul principal, dintr-un afluent de stînga, fără nume, cu
lungimea de 14 km, care se varsă la kilometrul 18 şi dintr-un şir de pîraie scurte (2-4 km lungime),
care vara seacă. Lungimea totală a rîurilor din bazin este de 126 km, densitatea de 0,4 km/km2.
Lunca este dezvoltată doar pe sectorul s. Cobâlea – or. Şoldăneşti, în special bilaterală, cu
lăţimea de 100-350 m, cu vegetaţie de pajişte, parţial valorificată, în multe locuri acoperită de stuf şi
trestie. Rîul este îngust şi puţin adînc (0,1-0,2 m), cu patul neted, mîlos şi nisipos.
În albia rîului a fost construit un lac de acumulare mare, cu volum de 1,5 mil. m3 şi suprafaţa
oglinzii apei de 50 ha.
Pentru r. Ciorna, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitorizare de supraveghere în
secțiunea din s. Ciorna. Pe parcursul întregii perioade vegetative au fost prelevate cîte o probă la
bacterioplancton și zooplancton și căte 2 probe la fitoplancton, fitobentos
și macrozoobentos.
Bacterioplancton. Bacterioplanctonul rîului Ciorna a alcătuit
0,23 mln.cel/ml (clasa a I-a de calitate), cantitatea bacteriilor saprofite a
constituit 0,37 mii cel./ml (clasa a I-a de calitate), raportul dintre aceşti
indici a căpătat valoarea de 621,62. Calitatea apei r. Ciorna conform
indicilor microbiologici s-a atribuit clasei a I-a - foarte bună. În
comparaţie cu anul precedent în rîu s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor
organice, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
Bacterii saprofite
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Fig. 146. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Ciorna pentru anii 2014-2015
Fitoplancton. În probele fitoplanctonice prelevate din r.
Ciorna au fost depistate specii din toate grupele algale de bază.
Algele cianofite au fost determinate în mostra prelevată vara, iar
specia betamezosaprobă Microcystis aeruginosa, a avut o pondere
de 14,29 % din numărul total de alge. Printre algele diatomee o
dezvoltare mai abundentă au avut speciile Rhoicosphenia curvata,
Navicula lanceolata – betamezosaprobe, Nitzschia tryblionella, N.
palea, Nitzschia acicularis - alfamezosaprobe. Printre algele
euglenofite a predominat specia betamezosaprobă Euglena texta.
Alga verde Ankistrodesmus angustus a fost depistată în ambele
Microcystis aeroginosa
Sursa:http://kodomo.fbb.msu.ru/
probe dar dezvoltare înaltă a avut doar primăvara. Diversitatea
speciilor identificate a înregistrat cîte 7 specii în fiecare probă ~avkitex/term1/M.aeruginosa/ind
ex.html
analizată. În proba prelevată în perioada de primăvară a fost
identificat un număr total de organisme identic cu 0,19 mii cel./ml
şi masa biologică totală 0,259 mg/l şi respectiv în proba de vară - 0,14 mii cel./ml, cu masa
biologică totală de 0,273 mg/l. Indicele saprobic a alcătuit valorile 2,59 (clasa a III-a) primăvara şi
1,91 (clasa a II-a) vara.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 1,2 – 2,4 µg/l
cu valoarea medie de 1,8 µg/l. Valoarea minimă s-a depistat vara, iar valoarea maximă s-a
înregistrat la începutul perioadei de vegetaţie, ce reflectă activitatea maximală a fotosintezei
organismelor fitoplanctonului. Pe parcursul anului calitatea apei în rîu s-a încadrat în limitele clasei
a I-a (foarte bună) – gradul mic de poluare. Stadiul trofic al rîului corespunde nivelului oligotrof.
Comparativ cu anul anterior în rîu a scăzut conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a îmbunătăţit.
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Fig. 147. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul r. Ciorna
pentru anii 2014-2015
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Cyclops sp.
Sursa:https://www.flickr.c
om/photos/29287337@N0
2/4812370444

Zooplancton. Diversitatea speciilor în mostră analizată a fost
caracterizată de organismele ce aparţin următoarelor grupe
taxonomice: Copepoda (Cyclops sp.) şi Rotifera (Brachionus
plicatilis). Numărul total de indivizi determinaţi în probă a constituit
3000 ex/m3, cu un conţinut prioritar a formelor naupliale. Valoarea
indicelui saprobic a fost calculată în baza numărului mare de
organisme betamezosaprobe şi a alcătuit 2,0, ceea ce atribuie calitatea
apei la clasa a II-a de calitate. Deci putem menţiona că apa r. Ciorna
conform speciilor zooplanctonice identificate în mostra analizată a
fost bună.

Fitobentos. Flora fitobentonică a r. Ciorna pe parcursul perioadei vegetative a anului 2015
se caracterizează prin prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Chlorophyta, Cyanophyta şi
Bacillariophyta. Diversitatea speciilor în mostre a fost destul de reprezentativă 18 - 26, cel mai des
fiind întîlnite algele diatomee. În urma analizelor din mostrele prelevate s-au observat predominanţa
speciilor diatomee caracteristice pentru următoarele zone
saprobice: Amphora ovalis, Nitzschia dissipata – oligobetamezosaprobă;
Rhoicosphenia
curvata,
Gyrosigma
acuminatum, Navicula lanceolata, Cocconeis pediculus,
Gomphonema olivaceum, G.parvulum, Navicula capitatoradiata,
N.lanceolata – betamezosaprobă; Navicula menisculus, Nitzschia
recta, Cymatopleura solea – beta-alfamezosaprobă; Nitzschia
acicularis, N.palea, N.pygmaea, N.apiculata – alfamezosaprobă.
Melosira granulata
Încrengătura Chlorophyta a fost mai puţin reprezentativă din punct
Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp
de vedere taxonomic, însă a ocupat un spectru larg al saprobităţii.
/PDB/Images/heterokontophyta
Au fost întîlnite următoarele specii: oligo-betamezosaproba /centrales/Melosira/granulata/gr
Crucigenia tetrapedia, betamezosaprobe: Cladophora fracta, anulata_1b.html
Scenedesmus abundans şi beta-alfamezosaproba – Spirogyra
varians. Algele cianofite au fost determinate în număr neesenţial. A fost întîlnită doar specia unică
alfamezosaprobă – Oscillatoria tenuis. Indicele saprobic a variat nesemnificativ între 2,03 şi 2,10,
iar în medie pe parcursul perioadei vegetative a alcătuit 2,06, ce corespunde clasei a II-a de calitate,
apa fiind bună. Comparativ cu anul precedent, calitatea apei r. Ciorna nu a suferit schimbări
esenţiale.
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Fig. 148. Dinamica valorilor indicelui saprobic în probele fitobentonice ale r. Ciorna pe
parcursul anilor 2014-2015
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Macrozoobentos.Conform analizei celor 2 probe prelevate pe parcursul perioadei
vegetative din r. Ciorna, fauna bentonică a inclus următoare grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta
(Chironomidae sp., Agrion splendens, Chaoborus sp., Culicoides sp., Elmis sp., Agrion virgo,
Heptagenia sulphurea, Limnephilidae sp., Gerris sp., Nigrobaetis niger), Mollusca (Pisidium sp.,
Unio tumidus, Physella acuta), Crustacea (Gammarus kischineffensis). Fauna macrozoobentosului
acestui rîu a fost alcătuită din 15 specii, care a variat de la 6 la 13 taxoni în probă. Numărul
maximal total de organisme (2444 ind/m2), cît şi biomasa totală (26,72 g/m2) au fost înregistrate în
mostra colectată în perioda de primăvară, pe contul dezvoltării crustaceului - Gammarus
kischineffensis (23,24%). Indicele saprobic mediu a costituit 1,9, iar apa r. Ciorna s-a atribuit clasei
a II - de calitate - bună.

Primăvara
• Nr. de specii=13
• Is=1,88
• Clasa de calitate - II
Vara
• Nr. de specii=6
• Is=1,92
• Clasa de calitate - II
Fig. 149. Totalitatea parametrilor macrozoobentici monitorizaţi în r. Ciorna
pe parcusul anului 2015
Calitatea apei r. Ciorna. Calitatea apei r. Ciorna a fost evaluată conform celor 5
grupe de elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, fitobentos şi
macrozoobentos. Componenţa speciilor dominante din fitoplancton a indicat rolul de bază al algelor
diatomee betamezosaprobe, iar indicele saprobic a alcătuit valorile 2,59 (clasa a III-a) primăvara şi
1,91 (clasa a II-a) vara. În fitobentos au predominat alge cu un spectru larg al saprobităţii, ce au
apreciat calitatea apei din stratul bental ca bună. Fauna macrozoobentosului acestui rîu a fost
alcătuită din 15 specii, care a variat de la 6 la 13 taxoni în probă, cu predominarea crustaceelor.
Calitatea apei, evaluată pe baza indicelui saprobic al nevertebratelor bentonice a fost apreciată ca
bună şi se atribuie la clasa II de calitate. Stadiul trofic al rîului corespunde nivelului oligotrof.
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Fig. 150. Calitatea apei r. Ciorna conform elementelor hidrobiologice
pentru anul 2015
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2.2.1.3. Rîul Răut

Rîul Răut
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Răut îşi ia începutul din confluenţa a două
izvoare la 2 km spre est de satul Rediu – Mare, la altitudinea 180 m şi se revarsă în rîul Nistru, la
342 km de la gură, în aval de or. Dubăsari, la altitudinea 12 km. Lungimea rîului – 286 km,
suprafaţa de captare a apelor – 7,760 km2, iar gradul de înclinaţie – 0,59o/oo. Bazinul rîului ocupă
cea mai mare parte a cîmpiei Moldovei de Nord, are forma pomului de păr de lungimea -190 km,
lăţimea medie - 41 km şi lăţimea maxima – 65 km. Reţeaua hidrografică a rîului are un caracter
arboricol, densitatea medie - 0,48 km/km2.
Cei mai mari afluenţi ai rîului sunt Copăceanca, Cubolta, Căinari, Camenca, Soloneţ,
Ciulucul Mic. În cursul inferior al rîului (pe o lungime de 80 km ) rîul primeşte numai două rîuleţe
mai mari – rîurile Cula şi Cogîlnic.
Albia este puţin şerpuitoare, în unele sectoare în cursul de mijloc al rîului albia se pierde în
lunca înmlăştinită, în unele locuri ea este barată, formîndu-se iazuri şi lacuri cu o lungime de 1 - 0,4
km, lăţimea 70-150 m, adîncimea 1,2-2 m, volumul lor fiind în limitele 4,5-18,1 mii m3, iar
capacitatea 52,9 mii m3.
Pentru r.Răut, în anul 2015, a fost stabilit un program de monitoring de supraveghere în
secțiunile mun. Bălți amonte, or. Florești, or. Orhei amonte și s. Ustia, iar pentru secțiunea mun.
Bălți aval a fost aplicat un program de monitoring operațional.
Bacterioplancton. Pentru analiza şi evaluarea calităţii apei
r. Răut au fost prelevate 7 probe bacterioplanctonice din 5 secțiuni de
monitoring în perioada vegetativă. Cantitatea totală de
microorganisme s-a aflat în limitele 0,11 – 0,78 mln cel./ml, numărul
bacteriilor saprofite a oscilat în limitele 0,14 - 18,01 mii cel./ml,
valoarea maximă a acestor indici şi raportul minimal dintre ele (a :
b=43,30) au fost depistate în luna aprilie, în amonte de or.
Orhei.Poluarea rîului a fost minimă (clasa I-a de calitate) vara, iar
maximă - primăvara (clasa a V-a de calitate în aval de mun. Bălţi
Bacteriile saprofite
si în amonte de or. Orhei). Din toate sectoarele cercetate cele mai Sursa:http://textbookofbacteriology.net
/superbug1.jpeg
curate au fost în amonte de mun. Bălţi, în aval de s. Ustia (clasa a
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mln cel./ml

I-a de calitate privind 2 parametri bacterioplanctonici), iar cel mai poluat sector a fost în amonte de
or. Orhei (clasa a V-a de calitate). Calitatea apei r. Răut conform cantităţii totale de microorganisme
în toate secţiunile analizate s-a menţinut în limitele clasei a I-a (foarte bună), conform bacteriilor
saprofite - corespunde clasei a I-a de calitate în 2 secţiuni (în amonte de mun. Bălţi, în aval de s.
Ustia), clasei a IV-a de calitate în 2 secţiuni (în amonte de or. Floreşti, în aval de mun. Bălţi), clasei
a V-a de calitate în secţiunea din amonte de or. Orhei. În comparaţie cu anul precedent în rîu s-a
micşorat conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice. Calitatea apei s-a îmbunătăţit în 4
secţiuni, s-a înrăutăţit în secţiunea din amonte de or. Orhei.
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Fig. 151.Dinamica cantităţii totale a bacteriilor în r. Răut pentru anul 2015
Fitoplancton. Flora algologică a r. Răut în anul 2015 a fost investigată în 5 secțiuni de
monitoring prin recoltarea şi analizarea a 10 mostre de fitoplancton. În componenţa comunităţilor
formate sub influienţa factorilor de mediu au fost depistaţi reprezentanţii tuturor grupelor de bază de
alge. Alga betamezosaprobă dominantă în anul precedent, Aphanizomenon flos-aquae, din algele
cianofite şi-a păstrat poziţia şi în acest an. Ca şi în anii precedenţi, printre algele diatomee au
predominat organisme cu un spectru larg al saprobităţii. Aici au fost prezenţi oligobetamezosaprobul – Amphora ovalis; betamezosaprobii – gg. Synedra, Navicula, Pinnularia viridis,
Cocconeis pediculus, şi alţii; beta-alfamezosaprobii – Cymatopleura solea, Caloneis amphisbaena
şi alfamezosaprobii – Navicula rhynchocephala şi Nitzschia tryblionella. Din algele euglenofite pe
perioada vegetativă au predominat algele betamezosaprobe: Euglena texta, E.acus, polialfamezosaprobul Euglena proxima, alfamezosaprobii Euglena polimorpha și Navicula viridula.
Printre algele verzi depistate în mostre predomină betamezosaprobii Scenedesmus quadricauda şi
Pediastrum duplex. Diversitatea speciilor în probe a oscilat de la 5 pînă la 17 taxoni în probă.
Numărul total maximal al fitoplanctonului (7,25 mii cel./ml) şi biomasa totală (14,22 mg/l) au fost
depistate în perioada verii în secţiunea în amonte de oraşul Orhei şi au fost alcatuite în mare parte
din diatomee. Indicele saprobic a variat de la 2,04 pînă la 2,69, atingînd valoarea maximă în
secţiunea din or. Florești, în luna iulie. Calitatea apei, conform indicelui saprobic, în toate secțiunile
analizate s-a menţinut la nivelul anilor precedenți şi se apreciază cu clasa a III-a de calitate adică
apa este poluată moderat.
Concentraţia clorofilei “a”. Pentru evaluarea calităţii apei r. Răut, conform conţinutului
de clorofilă “a” în perioada de vegetaţie s-au prelevat 10 probe din 5 secțiuni de monitoring.
Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 1,2 - 87,7 µg/l. Valoarea minimă a fost depistată vara
în luna aprilie, în amonte de mun. Bălţi şi a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar valoarea
maximă a fost determinată în acest timp în aval de s. Ustia și a înregistrat activitatea înaltă a
fotosintezei organismelor fitoplanctonice, ce se atribuie la gradul de eutrofizare hipertrof.
Intensitatea minimă a poluării apei aparţine clasei a I-a de calitate (foarte bună), iar maximă - clasei
a IV-a de calitate (poluată). Din toate sectoarele cercetate ale r. Răut cel mai curat a fost în aval de
mun. Bălţi (16,0 µg/l în medie pe an), iar cel mai poluat sector – în aval de s. Ustia (45,65 µg/l în
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Concentraţia clorofilei "a",
µg/l

medie pe an). Calitatea apei în secţiunile r. Răut s-a încadrat în limitele clasei a III-a de calitate
(poluată moderat) cu excepţia staţiilor din amonte şi aval de mun. Bălţi , unde calitatea apei s-a
încadrat în limitele clasei a II-a (bună). Stadiul trofic al rîului corespunde nivelului eutrof în 3
secţiuni, nivelului hipertrof - în 2 secţiuni. În comparaţie cu anul precedent în rîu a crescut
conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei în toate secţiunile s-a înrăutăţit.
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Fig. 152. Media concentraţiei clorofilei “a” a algelor din fitoplanctonul
r .Răut pentru anul 2015
Fitobentos. Pentru analiza calităţii apei r. Răut după indicii fitobentonici, conform
programului de lucru stabilit pentru anul 2015, au fost prelevate 10 probe din 5 secțiuni de
monitoring. Comunităţile algelor bentale din probele analizate au fost constituite din specii diverse
ce aparţin următoarelor grupe taxonomice: Chlorophyta,
Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. În mostrele
analizate ale rîului au fost determinate de la 5 pîna la 12 specii, cu
maxima determinată în luna iulie, în proba din secţiunea mun.Bălţi
(aval). În toate mostrele au predominat algele filumului
Bacillariophyta. Cel mai des întîlnite au fost speciile oligobetamezosaprobe: Diatoma elongatum, Cymbella affinis, Nitzschia
linearis, N.dissipata, Stephanodiscus astraea; betamezosaprobe:
Navicula gregaria, Nitzschia sigmoidea, Synedra ulna, Navicula
lanceolata, Rhoicosphenia curvata, Surirella ovata, Gomphonema
Stephanodiscus hantzschii
olivaceum; beta-alfamezosaprobe: Nitzschia recta, Caloneis Sursa:http://www.planktonforum.
eu/index.php?id=33&no_cache=1&
amphisbaena, Cymatopleura solea, Navicula menisculus, Navicula
L=1&tx_pydb_pi1%5Bdetails%5D=
hungarica var. capitata şi alfamezosaprobe: Stephanodiscus 601&tx_pydb_pi1%5Bimage%5D=2
hantzschii, Nitzschia palea, N.acicularis, Navicula pygmaea, 8183&cHash=19ab509cd5a47fbe7fb
a3774f54fc1bd
Nitzschia angustata, Navicula cryptocephala. Încrengătura
Chlorophyta a fost mai puţin reprezentativă din punct de vedere
taxonomic, însă a ocupat un spectru larg al saprobităţii. Au fost întîlnite speciile oligobetamezosaprobe: Spirogyra porticalis, Rhizoclonium hieroglyphicum, betamezosaprobe:
Scenedesmus abundans, Oedogonium capillare, Scenedesmus quadricauda; beta-alfamezosaproba –
Spirogyra varians şi alfamezosaproba – Ulothrix zonata. Din algele cianofite au fost întîlnite
urmatoarele specii oligo-betamezosaprobe – Chroococcus turgidus; beta- alfamezosaproba –
Oscillatoria limosa şi alfamezosaproba: Oscillatoria tenuis, de asemenea a fost întîlnită în masă
specia fără valenţă saprobă – Pseudobaena galeata. Din clasa euglenoficee au fost întîlnite în masă
speciile betamezosaprobe: Euglena texta, Phacus orbicularis, Ph.caudatus; beta-alfamezosaproba –
Euglena acus şi poli-alfamezosaproba – Euglena proxima. Indicele saprobic a variat de la 2,03 pînă
la 2,49, atît minima cît şi maxima lui au fost depistate în secţiunea din apropierea s. Ustia. Trebuie
de menţionat faptul că în toate secţiunile r. Răut, în luna aprilie calitatea apei s-a încadrat în limitele
clasei a II-a (bună), iar în luna iulie din cauza temperaturilor ridicate, a poluării organice şi a
regimului hidrologic scăzut, calitatea apei a fost poluată moderat, fiind atribuită clasei a III-a.
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Fig. 153. Variaţia indicelui saprobic calculat după parametrii fitobentonici
în perioada vegetativă a anilor 2014-2015 în r. Răut
Macrozoobentos. Fauna bentonică din r. Răut a fost
cercetată la 5 secţiuni conform programului de activitate.
Comunitatea macrozoobentusului a fost constituită din 31 specii
distincte. În probe au fost depistaţi de la 5 pînă la 12 taxoni cu un
spectru saprobic larg. Au fost întîlnite următoarele grupe
taxonomice: Oligochaeta, Mollusca ( Unio tumidus, Radix
peregra, Unio pictorum, Physella acuta, Anodonta anatina,
Radix ovata, Theodoxus fluviatilis), Insecta ( Cryophila sp.,
Asellus aquaticus
Heptagenia sulphurea, Chironomidae sp., Tabanus sp., Sursa:http://www.wildaboutbritain.co
Dytiscus sp., Podura aquatica, Culicoides sp., Hydropsyche .uk/pictures/showphoto.php/photo/106
instabilis, Chaoborus sp., Simulium sp., Nigrobaetis niger, 227
Culex sp., Dytiscus marginalis, Notonecta sp., Haliplus ruficollis, Sigara falleni, Culicoides sp.),
Crustacea (Dikerogammarus haemobaphes, Cypria ophtalmica, Gammarus kischineffensis,
Limnomysis benedeni, Asellus aquaticus) şi Hirudinea ( Acanthobdella peledina). Numărul total a
variat în limite largi între 192 - 16610 ind/m2 valoarea maximă fiind atinsă în perioada de
primăvară în secţiunea Bălţi (aval), iar biomasa maximă totală a atins valoarea de 150,37 g/m 2
datorită prezenţei moluștei – Anodonta anatina. Indicele saprobic mediu a oscilat între 1,56 - 2,14.
Conform indicelui saprobic calitatea apei r. Răut a corespuns clasei a II-a, adică bună, excepţie fiind
doar secţiunea or. Floreşti (1,56) apei atribuindu-se la clasa I-a, adică foarte bună .
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Fig. 154. Dinamica anuală a indicelui saprobic conform speciilor macrozoobentice în r. Răut
pentru anii 2013-2015
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Clasele de calitate

Calitatea apei r. Răut. Pentru evaluarea stării biologice a r. Răut s-au prelevat şi analizat
probe la bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi macrozoobentos din 5 secţiuni ale rîului în
perioada vegetativă a anului. Analiza comunităţilor fitoplanctonice a indicat prezenţa unei structuri
algale cu o biodiversitate înaltă dominată de principalele grupe algale, ce reprezintă diferite zone
saprobice, de la beta - pînă la poli-alfamezosaprobă. Indicele saprobic a variat de la 2,04 pînă la
2,69, atingînd valoarea maximă în secţiunea din or. Florești în luna iulie. Calitatea apei conform
indicelui saprobic în toate secțiunile analizate s-a menţinut la nivelul anilor precedenți şi se
apreciază cu clasa a III-a de calitate, adică apa este poluată moderat. Baza structurii comunităţilor
macrozoobentonice a r. Răut a fost alcătuită din oligochete, moluşte, insecte, crustacee și hirudinee.
Calitatea apei conform nevertebratelor bentonice a fost apreciată cu clasa a II-a de calitate, adică
bună , excepţie fiind doar secţiunea or. Floreşti, atribuindu-se la clasa I-a, adică foarte bună. Stadiul
trofic al rîului a corespuns nivelului eutrof în 3 secţiuni, nivelului hipertrof - în 2 secţiuni. În
comparaţie cu anul precedent, în rîu a crescut conţinutul de clorofilă a. Calitatea apei conform
cantităţii totale de microorganisme bacterioplanctonice în toate secţiunile analizate s-a menţinut în
limitele clasei a I-a (foarte bună), conform bacteriilor saprofite - corespunde clasei a I-a de calitate
în 2 secţiuni (în amonte de mun. Bălţi, în aval de s. Ustia), clasei a IV-a de calitate în 2 secţiuni (în
amonte de or. Floreşti, în aval de mun. Bălţi), clasei a V-a de calitate în secţiunea din amonte de
or. Orhei.

bacterioplancton
fitoplancton
fitobentos
macrozoobentos

mun. Bălţi, amonte mun.Bălți, aval

or.Florești

or. Orhei, amonte

s.Ustia

Fig. 155. Calitatea apei r. Răut conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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2.2.1.4. Rîul Cubolta

Rîul Cubolta
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Cubolta îşi ia începutul din ravena de lîngă
satul Moşana, la înălţimea de 180 m faţă de nivelul mării, şi se varsă în rîul Răut la confluenţa cu
rîul Nistru, la kilometrul 191 de la gură, lîngă satul Putineşti la înălţimea - 85 m faţă de nivelul
mării. Lungimea rîului e de 92 km, suprafaţa bazinului 943 km2, căderea totală de altitudine -95 m,
înclinarea medie este de 1%, cea maximală 4/5‰ de-a lungul primelor 2 km.
Albia este slab şerpuitoare, preponderent neramificată, malurile sînt crescute cu stufăriş şi
rogoz, la începutul rîului uscată.
Lăţimea rîului este de 6 -18 m, adîncimea 0,4-1,3 m, viteza 0,2-1,1 m/sec. Lîngă s. Moara de
Piatră se află o cădere cu o lungime de 20 m. Mai jos de s. Maramonovca rîul curge printr-un şir de
iazuri – cu o lungime de 1 - 2,8 km; lungimea barajelor e de 60-300 m, înălţimea 15 - 5 m, volumul
total 1125,9 mii de m3. Fundul este plat, mîlos, pe alocuri pietros. Malurile sînt abrupte cu înălţimea
de la 0,5 pînă la 4,5 m acoperite cu iarbă, rareori cu tufari şi copaci.
Pentru evaluarea calității apei r. Cubolta în anul 2015, sa aplicat un program de monitoring
de supraveghere. Din secțiunea s. Mărășești s-au prelevat cîte 2 probe la fitoplancton (inclusiv
clorofila a), fitobentos și macrozoobentos. De asemenea s-a analizat o probă bacteriologică.
Bacterioplancton. Cantitatea totală de microorganisme a atins 0,32 mln.cel/ml (clasa a I-a
de calitate), numărul bacteriilor saprofite a alcătuit 0,51 mii cel/ml (clasa a II-a de calitate), raportul
dintre aceşti indici corespunde valorii 627,45. Calitatea apei r. Cubolta fiind considerată ca bună, sa încadrat în limitele clasei a II-a.
Fitoplancton. Baza structurii fitocenozelor în secţiunile studiate a fost formată din specii
care aparţin încrengăturilor: Bacillariophyta, Chlorophyta, şi Euglenophyta. Printre algele
euglenofite cel mai des depistată a fost specia alfamezosaprobă Euglena viridis. Dominanţii algelor
verzi au fost reprezentaţi de betamezosaprobul Scenedesmus quadricauda şi Scenedesmus acutus
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fără valoare saprobică. Diversitatea speciilor fitoplanctonice
identificate în probe a fost identică cu 14 taxoni primăvara şi 11
– în perioada de vară. Numărul total de celule algale în perioada
de primăvară a constituit 0,31 mii cel./ml cu masa biologică
totală egală cu 0,838 mg/l (clasa a II-a), iar vara numărul total a
fost identic cu 0,41 mii cel./ml şi masa biologică totală egală cu
0,456 mg/l (clasa I de calitate). Indicele saprobic calculat în
mostre a obținut valorile – 1,92 primăvara, ce caracterizează
calitatea apei ca bună şi se atribuie la clasa a II-a de calitate şi 2,36
în perioada de vară, ce corespunde clasei a III-a şi reflectă calitatea
apei ca poluată moderat. În medie, pentru întreaga perioadă de
vegetaţie analizată, el a alcătuit 2,14, ce corespunde clasei a III-a
de calitate, adică apa r. Cubolta în secţiunea din apropierea s.
Mărăşeşti este poluată moderat şi nu s-a schimbat esenţial
comparativ cu anii precedenți.

Scenedesmus acutus Sursa:
http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/i
mages/chlorophyta/scenedesmu
s/acutus/antenniformis_3.html

Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 1,2 - 47,4 µg/l cu
valoarea medie 24,3 µg/l. Valoarea minimă a fost fixată la începutul perioadei de vegetaţie, în luna
aprilie şi a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar valoarea maximă a fost observată în luna
iulie, ce caracterizează activitatea maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonului şi
corespunde nivelului hipertrof al gradului de eutrofizare. Poluarea apei a fost minimă primăvara
(clasa I de calitate ), iar maximă – vara (clasa a III-a de calitate). Valoarea medie anuală s-a
menţinut în limitele clasei a III-a de calitate (poluată moderat). Stadiul trofic al r. Cubolta în medie
pe an aparţine nivelului hipertrof. În comparaţie cu anul precedent în rîu a crescut conţinutul de
clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 156. Dinamica conţinutului de clorofila “a” a algelor din fitoplanctonul
r. Cubolta pentru anii 2014-2015
Fitobentos. Analiza probelor de fitobentos recoltate în perioada vegetativă a anului 2015 din
r. Cubolta în apropierea s. Mărăşeşti au demonstrat prezenţa următoarelor grupe taxonomice:
Bacillariophyta, Chlorophyta şi Euglenophyta. În mostrele de apă analizate s-au observat comunităţi
taxonomice reprezentate de 23 taxoni în luna iulie şi 31 în luna mai. Din filumul Bacillariophyta sau întîlnit în mostrele prelevate speciile oligo-betamezosaprobe: Amphora ovalis, Stephanodiscus
astraea, Nitzschia dissipata, Navicula radiosa; betamezosaprobe: Cocconeis pediculus, Synedra
ulna, Rhoicosphenia curvata, Navicula gregaria, Surirella ovata, Navicula capitatoradiata; betaalfamezosaprobe: Cymatopleura solea, Caloneis amphisbaena, Nitzschia recta şi alfamezosaprobe:
Stephanodiscus hantzschii, Navicula cryptocephala, Nitzschia palea. Clasa algelor euglenoficee şi-a
marcat prezenţa prin specia unică poli-alfamezosaprobă – Euglena proxima. Din algele verzi a fost
determinată specia oligo-betamezosaprobă – Spirogyra porticalis, betamezasaprobul – Scenedesmus
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abundans şi Ankistrodesmus falcatus – beta-alfamezosaprob. Valoarea medie a indicelui saprobic în
probele prelevate din apropierea s. Mărăşeşti a alcătuit 2,04, calitatea apei fiind considerată bună şi
încadrîndu-se în limitele clasei a II-a.
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Fig. 157. Dinamica valorilor indicelui saprobic în probele fitobentonice ale r. Cubolta pe
parcursul anilor 2013-2015
Macrozoobentos. Comunitatea macrozoobentosului
r. Cubolta a inclus 24 specii din următoarele grupe taxonomice:
oligochete, insecte (Chironomidae sp., Elmidae sp., Agraylea
sp., Caenis sp., Podura aquatica, Coenagrion puella, Corixa sp.,
Heptagenia sulphurea, Culicoides sp., Simulium sp., Plea
minutissima), moluşte (Anisus vorticulus, Valvata piscinalis,
Physella acuta, Corbicula fluminea, Pisidium sp.), crustacee
(Cypria ophtalmica, Dikerogammarus haemobaphes, Asellus
aquaticus) şi hirudinee (Erpobdella octoculata, Haemopis
Physella acuta
sanguisuga, Glossiphonia heteroclita, Helobdella stagnalis). Sursa:http://www.naturamedit
Diversitatea speciilor în rîu a variat între 11-22 taxoni. Numărul erraneo.com/forum/topic.asp?T
maxim total de organisme 3395 ind/m2, iar biomasa totală OPIC_ID=7621
maximă a căpătat valoarea de 19,5 g/m2. Indicele saprobic a constituit 1,97, atribuind calitatea apei
r. Cubolta la clasa a II-a, adică bună.

Primăvara

• Nr.de specii=22
• Is=2,03
• Clasa de calitate: II-a

Vara

• Nr.de specii=11
• Is=1,9
• Clasa de calitate: II-a

Fig. 158. Parametrii macrozoobentici monitorizaţi în r. Cubolta pe parcusul anului 2015
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Calitatea apei r. Cubolta în anul 2015 a fost apreciată pe baza informaţiilor dintr-o
singură secţiune de control amplasată după harta-schemă în s. Mărăşeşti. Valorile indicelui saprobic
calculate în mostrele fitoplanctonice au obținut 1,92 - primăvara, ce caracterizează calitatea apei ca
bună şi se atribuie la clasa a II-a de calitate şi 2,36 în perioada de vară, ce corespunde clasei a III-a
şi reflectă calitatea apei ca poluată moderat. Stadiul trofic al r. Cubolta, în medie pe an, aparţine
nivelului hipertrof. Diversitatea speciilor în mostrele fitobentonice a fost destul de reprezentativă 23
- 31 de taxoni, cel mai des fiind întîlnite algele diatomee. Comunitatea macrozoobentosului a inclus
24 specii din următoarele grupe taxonomice: oligochete, insecte, moluşte, crustacee şi hirudinee.
Conform florei şi faunei bentonice apa din stratul bental poate fi apreciată ca bună ca şi în anul
precedent.
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Fig. 159. Calitatea apei r. Cubolta conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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2.2.1.5. Rîul Cula
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul începe dintr-o vîlcea uscată (drept izvor este
considerat locul apariţiei albiei bine exprimate), la 3 km spre sud-vest de s. Boghenii Noi şi
debuşează în r. Răut de pe malul drept, la 72 km de la gura acestuia, la 1,7 km în aval de s.
Breanova. Lungimea rîului este de 65 km, suprafaţa bazinului de recepţie – 544 km2; cotele
izvorului şi gurii – 137 m şi, respectiv – 33,5 m, căderea rîului – 103,5 m, panta medie - 17‰.
Relieful bazinului este deluros, puternic dezmembrat; dealurile de pe stînga bazinului au
înălţimi de 200-300 m, vîrfuri netede şi versanţi nu prea abrupţi, cei de pe dreapta mai înalţi – 300400 m, vîrfuri ascuţite şi versanţi abrupţi; în cursul inferior cotele suprafeşelor coaboară pînă la
150 m.
Pentru evaluarea calității apei r. Cula în anul 2015, sa aplicat un program de monitoring de
supraveghere. Din secțiunea s. Hoginești s-au prelevat cîte 2 probe la fitoplancton (inclusiv clorofila
a), fitobentos și macrozoobentos. De asemenea s-a analizat o probă bacteriologică.
Bacterioplancton. Numărul total al microflorei a atins 3,58 mln
cel./ml (clasa a III-a de calitate), cantitatea bacteriilor saprofite – 55,96 mii
cel./ml (clasa a V-a de calitate), raportul dintre aceşti indici corespunde
valorii 63,97. Calitatea apei r. Cula, în medie conform parametrilor
bacteriologici, a fost apreciată ca poluată şi s-a încadrat în limitele clasei a
V-a. Comparativ cu anul precedent în rîu s-a majorat conţinutul
microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.

Bacterii saprofite
Sursa:http://www.nem.org.uk

Fitoplancton. Componenţa biocenozelor a inclus organisme din diferite grupuri taxonomice,
cu predominarea speciilor ce se încadrează mai mult în categoriile beta- şi alfa-mezosaprobe. În
ambele probe s-a observat dominanţa speciilor: betamezosaprobe –
Surirella capronii, alfamezosaprobe - Navicula rhynchocephala și
N.cryptocephala. Pe lîngă algele diatomee au fost depistate speciile
clorofite și cianofite dar prioritate numerică n-au avut. Componenţa
speciilor a fost alcătuită din 9 şi 8 taxoni determinați respectiv în lunile
mai şi iulie. În proba prelevată în perioada de primăvară a fost
identificat un număr total de organisme identic cu 1,26 mii cel./ml şi
Navicula
masa biologică totală 2,972 mg/l şi respectiv în proba de vară - 0,08 mii
rhynchocephala
cel./ml, cu masa biologică totală de 0,167 mg/l. Calitatea apei evaluată Sursa:
conform masei totale a organismelor din probă primăvara a fost http://www.diatomloir.eu/
calificată la clasa a IV-a, iar vara a fost clasificată la clasa I-a. Indicele Diatodouces/Rapcinqbis.ht
saprobic a alcătuit valorile 2,24 în luna mai şi 2,37 în luna iulie, ce ml.html
caracterizează calitatea apei ca poluată moderat şi indică o calitate atribuită la clasa a III-a.
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 1,2 - 18,9
µg/l cu valoarea medie 10,05 µg/l. Valoarea minimă a fost fixată la sfîrşitul perioadei de vegetaţie şi
a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar valoarea maximă a fost observată la începutul
perioadei de vegetaţie, în luna aprilie, ce caracterizează activitatea maximală a fotosintezei
organismelor fitoplanctonului şi corespunde nivelului hipertrof al gradului de eutrofizare. Valoarea
medie anuală a concentraţiei clorofilei “a” s-a încadrat în limitele clasei a II-a de calitate (bună).
Stadiul trofic al r. Cula corespunde nivelului eutrof. Comparativ cu anul anterior în rîu s-a majorat
conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 160. Dinamica conţinutului de clorofilă “a”a algelor din fitoplanctonul r. Cula
pentru anii 2014 - 2015

Perioada de vegetaţie

Fitobentos. În componenţa probelor analizate au fost depistate 11 - 12 specii care aparţin
următorelor grupe taxonomice: Bacillariophyta, Euglenophyta şi Chlorophyta. Comparativ cu anul
precedent, fitobentosul r. Cula a fost mai puţin reprezentativ, totuşi printre algele diatomee
betamezosaprobe au avut o frecvenţă înaltă speciile Surirella ovata, Synedra ulna, Navicula
gregaria, Rhoicosphenia curvata, Gomphonema olivaceum şi alfamezosaprobe – Navicula
cryptocephala, Nitzschia palea, N.angustata. Speciile din încrengătura Chlorophyta s-au remarcat
prin prezenţa următorilor dominanţi oligo-betamezosaprobi – Spirogyra porticalis şi Rhizoclonium
hieroglyphicum. Filumul Euglenophyta a fost marcat de prezenţa speciei unice betamezosaprobe –
Trachelomonas conica, în proba de primăvară. Indicele saprobic a variat de la 1,86 pînă la 2,33, iar
media anuală a alcătuit 2,09. Această valoare a atribuit calitatea a apei r. Cula la clasa a II-a, deci
apa fiind bună.
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Fig. 161. Frecvenţa depistării speciilor fitobentonice din diverse nivele saprobice a r. Cula în
secţiunea din preajma s. Hogineşti pentru anii 2014-2015
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Macrozoobentos. Structura comunităţilor zoobentonice a cuprins 18 specii din
următoarele grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Dytiscus marginalis,
Podura aquatica, Chaetopteryx sp., Caenis sp., Culicidae sp., Culex sp., Diptera sp., Helophorus
sp., Heptagenia sp., Culicoides sp., Tipula sp.) Crustacea (Jaera istri, Asellus aquaticus, Cypria
ophtalmica), Mollusca (Anisus vorticulus, Planorbarius corneus). În luna aprilie, s-a înregistrat
numărul total maximal de organisme, care a atins valoarea de 1096 ind/m2 datorită dezvoltării din
abundenţă a chironomidelor ce au constituit 68,01%, cît şi biomasa totală 1,978 g/m2. Indicele
saprobic mediu a costituit 2,04. Deci calitatea apei r. Cula s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică
bună.

Clasele de calitate

Calitatea apei r. Cula a fost evaluată conform 4 grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi macrozoobentos. Componenţa speciilor dominante din
fitoplancton a indicat rolul de bază al algelor diatomee beta și alfamezosaprobe, ce reflectă o
calitate a apei ce se atribuie la clasa a III-a de calitate (poluată moderat), de asemenea au
predominat alge din fitobentos cu un spectru larg al saprobităţii, ce au apreciat calitatea apei din
stratul bental ca bună. Diversitatea speciilor macrozoobentice în rîu a constituit 18 specii, cu
predominarea chironomidelor. Calitatea apei, evaluată pe baza indicelui saprobic, a fost apreciată ca
bună şi se atribuie la clasa a II-a de calitate.
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Fig. 162 .Calitatea apei r. Cula conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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2.2.1.6. Rîul Ichel
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Ichel îşi are începutul din izvoarele ce se
revarsă în vîlceaua (ravena) la 2 km de
la s. Hîrceşti, la altitudinea de 230 m
absolut; se varsă în r. Nistru la 322 km
de la gura r. Nistru, la 1km în aval de
s. Coşerniţa, la înălţimea absolută de
7,0 m. Lungimea rîului Ichel este de
101 km, suprafaţa bazinului de
recepţie este de 814 km2, căderea
totală - 223 m, înclinarea medie – 2,21
%, la primii 3 km înclinarea medie
este de 17,2 %. Albia rîului este slab
meandrată, rîul este neramificat, între
satele Bularda şi Răciula şi la 1 km în
aval de s. Paşcani, dar în amonte de s.
Bularda, pe o lungime de 6 km - uscat.
Lăţimea rîului este de 1-9 m,
adîncimea de 0,1–0,8 m, iar viteza de
Rîul Ichel
curgere este de 0,2 – 0,7 m/s.
Fundul rîului este plat, mîlos, acoperit cu rogoz şi stuf, între satele Paşcani şi Goian solul
este cu pietriş (prundiş) şi nisip. Malurile sunt abrupte, slab erodate.
Apa din rîu este folosită pentru irigarea terenurilor, dezvoltarea pisciculturii şi pentru
necesităţile tehnice.
Pentru evaluarea calității apei r. Ichel în anul 2015, sa aplicat un program de monitoring
operațional. Din secțiunea s. Goian s-au prelevat cîte 2 probe la fitoplancton (inclusiv clorofila a),
fitobentos și macrozoobentos. De asemenea s-au analizat 2 probe bacteriologice.
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Fig. 163. Dinamica cantităţii bacteriilor în r. Ichel pentru anul 2015
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mln.cel./ml

mln. cel./ml

Bacterioplancton.
Componenţa
cantitativă
a
bacterioplanctonului s-a aflat în limitele 0,11 – 0,84 mln cel./ml,
numărul bacteriilor saprofite a oscilat în limitele 0,14 – 13,35 mii
cel./ml, valoarea maximă a acestor indici şi raportul minimal dintre ele
(a : b=62,92) au fost depistate la începutul perioadei de vegetaţie.
Poluarea apei a fost minimă vara (clasa I de calitate ), iar maximă –
primăvara (clasa a V-a de calitate). În medie pe an numărul total al
Bacteriile saprofite
bacteriilor a constituit 0,48 mln.cel/ml (clasa I-a de calitate), Sursa:http://www.corbisimage
cantitatea bacteriilor saprofite – 6,75 mii cel./ml (clasa a IV-a de s.com/images/
calitate). Calitatea apei r. Ichel, privind elementele bacterioplanctonice, reflectă clasa a IV-a
(poluată). Comparativ cu anul precedent în rîu s-a micşorat conţinutul microorganismelor şi
substanţelor organice, calitatea apei s-a îmbunătăţit.

Fitoplancton. Studierea probelor a evidenţiat specii indicatoare, care se referă la 4 grupe
taxonomice. Printre dominanţii algelor diatomee a fost depistată specia betamezosaprobă Navicula
capitatoradiata şi specii cu o saprobitate înaltă, tolerante la poluare organică, precum
alfabetamezosaprobul Anomoeoneis sphaerophora și alfamezosaprobii Nitzschia acicularis,
Nitzschia palea. Algele euglenofite au fost depistate ca dominante în perioada de vară, cînd a fost
identificată specia Euglena proxima și E.viridis– poli-alfamezosaprobe. La algele cianofite n-a fost
observată o dezvoltare semnificativă. Speciile clorofite au avut frecvenţă joasă şi printre dominanţi
s-a marcat doar betamezosaprobul Scenedesmus quadricauda. Limitele de variaţie ale numărului de
specii în probe s-au situat între 11 şi 14 taxoni. În proba prelevată în perioada de primăvară a fost
identificat un număr total de organisme identic cu 0,29 mii cel./ml şi masa biologică totală 0,352
mg/l (clasa I de calitate) şi respectiv în proba de vară – 2,8 mii cel./ml, cu masa biologică totală de
4,182 mg/l(clasa a IV - a). Indicele saprobic a alcătuit valori înalte de la 2,26 pînă la 2,70, aflînduse în limitele clasei a III-a de calitate, iar în medie pentru perioada vegetativă a alcătuit valoarea
2,48, ce apreciază apa r. Ichel din această secţiune ca poluată moderat ca şi în anii precedenţi.
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Fig. 164 .Variaţia valorii indicelui saprobic în mostrele fitoplanctonice din r. Ichel
pentru anul 2015
Concentraţia clorofilei “a”. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 2,4 - 11,8 µg/l
cu valoarea medie 7,1 µg/l. Valoarea minimă a fost observată vara, în luna iulie, iar valoarea
maximă a fost depistată la începutul perioadei de vegetaţie. Activitatea minimă a fotosintezei
organismelor fitoplanctonului a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar activitatea maximă a
fotosintezei - corespunde nivelului eutrof al gradului de eutrofizare. Poluarea apei a fost minimă
vara (clasa I de calitate ), iar maximă – primăvara (clasa a II-a de calitate). Valoarea medie anuală a
concentraţiei clorofilei “a” s-a menţinut la nivelul clasei I de calitate (foarte bună). Stadiul trofic al
r. Ichel aparţine nivelului mezotrof. Comparativ cu anul anterior în rîu s-a micşorat conţinutul
clorofilei “a”, dar calitatea apei în medie pe an a rămas la acelaşi nivel.
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Fig. 165. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” din fitoplanctonul r. Ichel
pentru anii 2014-2015
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Fitobentos. Flora fitobentonică a r. Ichel pe parcursul perioadei vegetative se
caracterizează prin prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Chlorophyta, Euglenophyta,
Cyanophyta şi Bacillariophyta. În mostrele de apă analizate sau observat comunităţi taxonomice reprezentate de 16 taxoni în
luna iulie şi 24 în luna aprilie. Din filumul Bacillariophyta s-au
întîlnit în masă speciile oligo-betamezosaprobe: Amphora
ovalis, Nitzschia dissipata; betamezosaprobe: Gomphonema
parvulum, Navicula gregaria, N. lanceolata, Gomphonema
olivaceum, Synedra ulna; beta-alfamezosaprobe – Caloneis
amphisbaena, Nitzschia recta, Anomoeoneis sphaerophora şi
alfamezosaprobe: Nitzschia palea, Stephanodiscus hantzschii,
Navicula cryptocephala, N.pygmaea. Din clasa cloroficee au
Stigeoclonium sp.
fost recoltate algele betamezosaprobe Ankistrodesmus Sursa:http://protist.i.hosei.ac.jp/pd
acicularis, Scenedesmus acuminatus, Oedogonium capillare şi b/images/Chlorophyta/Stigeocloniu
alfa-betamezosaproba – Stigeoclonium sp. Algele cianofite şi- m/sp_2e.html
au marcat prezenţa prin intermediul speciilor: Chroococcus turgidus – oligo-betamezosaprobă;
Phormidium favosum – betamezosaprobă; Oscillatoria tenuis – alfamezosaprobă. Filumul algelor
euglenofite a fost mai puţin reprezentativ din punct de vedere taxonomic, fiind întîlnită doar specia
unică beta-alfamezosaprobă Phacus pusillum, în luna iulie. În rezultatul analizelor efectuate din cele
2 mostre prelevate, indicele saprobic a oscilat de la 2,08 pînă la 2,36, iar în medie acesta a constituit
2,22 , astfel calitatea apei r. Ichel s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică bună.
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Fig. 166. Dinamica sezonieră a indicelui saprobic al fitobentosului rîului Ichel

pe parcursul anilor 2013-2015
Macrozoobentos. Fauna bentonică a r. Ichel a fost caracterizată de prezenţa următoarelor
grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Culicoides sp., Hydrophilus sp.),
Crustacea (Gammarus kischineffensis, Asellus aquaticus) şi Hirudinea (Glossiphonia concolor).
Diversitatea speciilor a variat între 6-9 taxoni în probe, speciile cele mai frecvent întîlnite fiind
oligochetele, chironomidele şi culicoides. Numărul total a variat în limite largi de la 500 pînă la
2739 ind/m2, ceea ce demonstrează că substratul bentonic al r. Ichel a fost bogat în materii organice.
Atît numărul total maximal, cît şi biomasa totală (6,06 g/m2) au fost calculate în mostrele recoltate
vara, datorită dezvoltării abundente a larvelor de ţînţari (89,36%). Ca şi în anul precedent pe
perioada de vară şi toamnă a fost observată dezvoltarea intensă a crustaceului Asellus aquaticus,
adesea găsit în apă lin curgătoare sau stagnante, deoarece aceste organisme pot tolera niveluri
scăzute de oxigen. Indicele saprobic mediu a căpătat valoarea de 2,19 situînd calitatea apei r. Ichel
în limitele clasei a II-a - bună.
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• Nr.de specii=9
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• Clasa de calitate: II-a

Fig. 167. Parametrii macrozoobentici monitorizaţi în r. Ichel pe parcusul anului 2015
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Fig. 168. Variaţia indicelui saprobic al comunităţii zoobentosului r. Ichel
pe parcursul perioadei de referinţă 2012-2015
Calitatea apei r. Ichel în anul 2015 a fost apreciată pe baza informaţiilor furnizate dintr-o
singură secţiune de control amplasată după harta-schemă în aval de s. Goian conform 4 grupe de
elemente hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi macrozoobentos. Flora
planctonului a fost dominată de specii indicatoare situate mai mult în zonele de saprobitate betabeta-alfa- şi alfamezosaprobe, iar indicele saprobic mediu calculat pe baza valorilor saprobice ale
acestor specii a indicat o calitate a apei poluată moderat şi atribuită la clasa a III-a de calitate.
Stadiul trofic al r. Ichel a aparţinut nivelului mezotrof. Stratul bentonic a fost dominat preponderent
de oligochete, chironomide, lipitori, insecte şi crustacee. Indicele saprobic mediu a căpătat valoarea
de 2,19, situînd calitatea apei r. Ichel în limitele clasei a II-a (bună).
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Fig. 169. Calitatea apei r. Ichel conform elementelor hidrobiologice pentru
anul de referinţă 2015
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2.2.1.7. Rîul Bîc

Rîul Bîc

Caracterizarea fizico-geografică. Drept izvorul rîului Bîc se consideră locul apariţiei
albiei bine pronunţate, uscată în partea de sud-vest a s. Temeleuţi și se varsă în r. Nistru la 225 km
de la gură, la 1 km sud-vest de s. Gura - Bîcului.
Lungimea rîului este de 155 km, suprafaţa bazinului hidrografic – 2040 km2. Altitudinea
izvorului – 181 m, gur a – 6,0 m căderea totală 175 m, înclinarea medie 1,13 ‰, valorile maxime
înregistrîndu-se la 6 km – 6,6 ‰. Albia este neramificată, cu lăţimea 4,33 m, slab meandrată, iar pe
sectorul or. Străşeni şi or. Vatra este foarte meandrată, în aval de s. Mereni canalizat, pe alocuri
puţin pronunţată şi se pierde în lunca inundabilă, înmlaştinită. Lăţimea rîului 8-12 m, adîncimea
0,1-0,2 m, în unele grinduri pînă la 0,8 -1,0 m, viteza cursului 0,1 - 0,2 m/sec. Malurile predominant
sunt abrupte, cu înălţimea 0,2 - 2,5 m, de la confluenţa cu r. Işnovăţ pînă la s. Bulboaca cu înălţimea
de 7 m.
Pentru evaluarea calității apei r.Bac în anul 2015, sa aplicat un program de monitoring
operațional în secțiunile mun. Chișinău or. Săngera, în aval de evacuările de apă uzată a SA „ApăCanal” și s. Gura Bîcului. Pentru secțiunile or. Călărași amonte, or. Strășeni aval și mun. Chișinău,
în amonte de evacuările de apă uzată a SA „Apă-Canal” s-a aplicat un program de monitoring de
supraveghere.
Bacterioplancton. Evaluarea calităţii apei r. Bic
conform parametrilor bacterioplanctonici a fost studiată în
urma analizării celor 8 mostre prelevate în perioada vegetativă
din 5 secţiuni stabilite conform programului de activitate.
Cantitatea numerică a bacterioplanctonului a variat în limitele
0,11 - 4,80 mln cel./ml, microflora saprofitelor a oscilat în
limitele 0,20 - 76,94 mii cel./ml, valoarea maximă a acestor
indici şi raportul minimal dintre ele (a : b=62,80) au fost
Bacteriile saprofite
determinate în luna aprilie, în amonte de or. Sîngera.
Sursa:http://upload.wikimedia.org
Intensitatea poluării apei a fost minima vara (clasa a I-a de
calitate conform 2 parametri), iar maxima - la începutul perioadei de vegetaţie (clasa a V-a de
calitate). Cel mai curat sector al r. Bîc a fost în apropierea mun. Chişinău (clasa a I-a de calitate),
169

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0,08

0,07294

0,07
0,06

4,61

0,05
0,03518
2,22

0,04
0,03

mln.cel./ml

mln cel./ml

cel mai poluat sector - în amonte de or. Sîngera (clasa a V-a de calitate). Din toate 5 secţiuni ale r.
Bic calitatea apei privind parametrii bacterioplanctonici în secţiunea din apropierea mun. Chişinău
s-a atribuit clasei a I-a (foarte bună), în aval de or.Straşeni - clasei a III-a (poluată moderat), în lacul
de acumulare Ghidighici în apropierea or.Vatra - clasei a IV-a (poluată), în 2 secţiuni (or. Sîngera,
s. Gura Bîcului) - corespunde clasei a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a
micşorat puţin conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei n-a suferit
schimbări esenţiale în 2 secţiuni, s-a îmbunătăţit în 3 secţiuni.
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Fig. 170. Dinamica cantităţii totale medii a bacteriilor în r. Bîc pentru anul 2015
Fitoplancton. Din 6 secţiuni ale r. Bîc s-au colectat şi analizat 8 probe fitoplanctonice pe
parcursul perioadei vegetative, în componenţa cărora au fost depistaţi reprezentanţi din diferite
grupuri taxonomice, precum: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta şi Euglenophyta. Din
algele cianofite a fost întîlnită cu o fregvenţă înaltă specia betamezosaprobă Anabaena variabilis.
Componenţa dominantă a algelor diatomee a fost constituită din specii cu un spectru larg al
saprobităţii, care creşte spre cursul inferior al rîului. Algele betamezosaprobe au fost întîlnite pe tot
cursul rîului, dar mai frecvente au fost speciile: Cocconeis pediculus, Synedra pulchella, Navicula
gregaria, N.lanceolata, Diatoma vulgare, Gomphonema augur, Melosira varians. Printre dominanţi
s-au depistat şi specii beta-alfamezosaprobe: Caloneis amphisbaena şi Cyclotella meneghiniana,
care se întîlnesc mai des în ape impure. De asemenea în masă au fost întîlnite speciile
alfamezosaprobe, care au predominat mai mult în cursul inferior al rîului şi indică un grad mai înalt
de poluare: Hantzschia amphioxys, Nitzschia acicularis, N.palea şi Navicula cryptocephala,
Navicula rhynchocephala. Din algele euglenofite a predominat specia betamezosaprobă Euglena
proxima - poli-alfamezosaprobă. Printre algele verzi au fost frecvent întîlnite în număr mare
celulele betamezosaprobe ale g. Scenedesmus, a fost observată o dezvoltare în masă la speciile fără
valenţă saprobică Oedogonium sp. şi Ankistrodesmus angustus. Diversitatea speciilor a variat de la
6 pînă la 18 taxoni în probă. Numărul total maximal al celulelor fitoplanctonului a fost depistat
toamna în secţiunea din aval de or. Strașeni şi a constituit 13,90 mii cel./ml cu masa biologică
totală maximală echivalentă cu 16,164 mg/l. Indicele saprobic calculat pe baza organismelor
depistate a variat în limitele clasei a III-a de calitate şi a alcătuit valori de la 2,17 pînă la 2,7,
atingînd valoarea maximă în secţiunea din apropierea or. Sîngera. În urma analizelor efectuate sa
stabilit că în cele 5 secţiuni analizate, apa este poluată moderat.
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Fig. 171.Variaţia indicelui saprobic calculat pe baza saprobităţii algelor fitoplanctonice în
dependenţă de anotimp şi secţiunea de prelevare în r. Bîc pentru anul de referinţă 2015

Concentraţia clorofilei "a",
µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Evaluarea calităţii apei r. Bîc conform conţinutului de clorofilă
“a”a fost efectuată în perioada de vegetaţie în urma rezultatelor analizei a 12 probe de apă din 6
secţiuni ale rîului. Concentraţia clorofilei “a” a oscilat în limitele 1,2 - 30,8 µg/l, atingînd valoarea
maximă vara, în luna august, în aval de or. Străşeni. Activitatea minimă a fotosintezei organismelor
fitoplanctonului a indicat un nivel oligotrof al gradului trofic, iar activitatea maximă a fotosintezei corespunde nivelului hipertrof al gradului de eutrofizare. Intensitatea poluării apei a fost maxima la
începutul perioadei de vegetaţie, în cursul superior al rîului, iar vara - în cursul inferior al rîului.
Poluarea apei minimă s-a atribuit clasei a I-a de calitate (foarte bună), iar maximă - clasei a III-a de
calitate (poluată moderat). Din toate sectoarele studiate ale r. Bîc cele mai curate sectoare au fost în
apropierea s. Gura Bîcului şi în amonte de or. Sîngera (3,6 µg/l în medie pe an), cel mai poluat
sector – în aval de or. Străşeni (20,8 µg/l în medie pe an). Calitatea apei r. Bîc corespunde clasei a
II-a (bună) în secţiunea din amonte de or. Calarasi, clasei a III-a (poluată moderat) - în aval de or.
Străşeni, restul secţiunilor s-a menţinut în limitele clasei I (foarte bună). Stadiul trofic al rîului
aparţine nivelului mezotrof în 3 secţiuni, nivelului eutrof - în 4 secţiuni. Comparativ cu anul
precedent s-a majorat conţinutul de clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit în 2 secţiuni.
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Fig. 172. Media concentraţiei clorofilei “a” în fitoplanctonul r. Bîc pentru anul 2015
Fitobentos. Flora fitobentonică a r. Bîc pe parcursul perioadei vegetative se caracterizează
prin prezenţa următoarelor grupe taxonomice: Chlorophyta, Euglenophyta, Cyanophyta şi
Bacillariophyta. Calitatea apei a fost testată după biodiversitatea a 12 probe prelevate din 7 secţiuni
în perioada vegetativă. Sistematica rîului a fost prezentată de specii din diferite grupuri taxonomice:
de la 13 taxoni (s. Gura Bîcului) pînă la 25 taxoni în probă (or. Călaraşi). Din încrengătura
Bacillariophyta s-au întîlnit în mostrele prelevate speciile oligo-betamezosaprobe: Fragilaria
capucina, Achnanthes minutissima, Diatoma elongatum, Amphora ovalis, Nitzschia dissipata;
betamezosaprobe: Gomphonema parvulum, Synedra ulna, Surirella ovata, Navicula lanceolata,
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Epithemia sorex, Rhoicosphenia curvata, Surirella angustata, Gyrosigma attenuatum; betaalfamezosaprobe: Navicula cincta, Navicula hungarica var.capitata, Anomoeoneis sphaerophora şi
alfamezosaprobe – Nitzschia acicularis, Stephanodiscus hantzschii, Navicula cryptocephala,
Hantzschia amphioxys. Saprobitatea speciilor dominante variază din cursul superior al rîului spre
cursul inferior, de la beta- spre beta-alfa şi alfamezosaprobă. Acest spectru larg al saprobităţii la
algele diatomee se datorează faptului că în unele secţiuni ale rîului este prezentă o mai mare
încărcătură cu substanţe organice, iar în altele are loc un proces de epurare mai intens. Din
dominanţii algelor cianofite a fost determinată în masă specia betamezosaprobă –Phormidium
favosum. Încrengătura Chlorophyta a fost reprezentată de speciile oligo-betamezasaprobe –
Rhizoclonium hieroglyphicum, Spirogyra porticalis; betamezasaprobe – Dictyosphaerium
pulchellum, Oedogonium capillare, Scenedesmus acuminatus, Cosmarium formulosum; alfabetamezosaprobă – Stigeoclonium sp. şi alfamezosaprobul – Ulothrix zonata. Algele euglenofite au
fost întîlnite mai rar, specia betamezosaprobă – Euglena texta a predominat practic în toate
secţiunile monitorizate pe r. Bîc, de asemenea au fost depistate specii unice ca: oligobetamezosaproba – Euglena oxyuris şi poli-alfamezosaproba – Euglena proxima. Indicele saprobic
a oscilat în limitele de la 1,80, în cursul superior al rîului în luna august (lacul de acumulare
Ghidighici, or. Vatra) pînă la 2,56, în cursul inferior al rîului (s. Gura Bîcului), în luna iulie.
Conform rezultatelor expuse anterior calitatea apei în secţiunile s. Bahmut, or. Călăraşi, or. Străşeni
şi or. Vatra a corespuns clasei a II-a, adică bună, iar în ultimele 3 secţiuni (mun. Chişinău - amonte,
or. Sîngera şi s. Gura Bîcului) ale cursului inferior al rîului a corespuns clasei a III-a de calitate,
deci în aceste puncte apa a fost poluată moderat.
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Fig. 173 .Dinamica sezonieră a valorilor indicelui saprobic al fitobentosului r. Bîc în secţiunile
de prelevare pe parcursul anului 2015
Macrozoobentos. Analiza probelor de macrozoobentos recoltate în perioada vegetativă a
anului 2015 din r. Bîc au demonstrat prezenţa următoarelor grupe taxonomice: oligochete, insecte
(Chironomidae sp., Dytiscus marginalis., Simulium sp., Phryganea bipunctata, Limnephylus sp.,
Haliplus sp.,Caenis sp., Chaoborush sp., Sigara falleni, Diptera
sp., Podura aquatica, Psychoda sp., Stratiomysis sp., Heptagenia
sp., Culex sp., Tipula sp., Notonecta sp., Plea minutissima,
Hydrophilidae sp., Sympetrum vulgatum, Sialis sp., Aphelocheirus
aestivalis, Corixa sp., Heptagenia sulphurea, Limnephilidae sp.,
Nemoura aquaticus) moluşte (Valvata picinalis, Physella acuta,
Aplexa hypnorum, Planorbis carinatus, Anisus sp.,Theodoxus
fluviatilis, Radix peregra, Dreissena polymorpha), crustacee
(Cypria ophtalmica, Asellus aquaticus, Gammarus kischineffensis,
Dikerogammarus haemobaphes, Jaera sarsi, Limnomysis
Dreissena polymorpha
benedeni) şi hirudinee (Glossiphonia heteroclita, Erpobdellasp.,
Sursa:http://www.habitas.org.u
Hirudo medicinalis). În mostre au fost depistaţi de la 1 pînă la 21
k/molluscireland/species.asp
taxoni, cele mai multe specii fiind întîlnite în apropierea or.
Străşeni în perioada de vară, iar cel mai mare număr de organisme– (25800 ind/m2 ) şi cea mai mare
biomasă (10,594 g/m2) s-a înregistrat în secţiunea amonte mun. Chişinău în perioada de primăvară
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Secțiunile de monitorizare

datorită dezvoltării din abundenţă a larvelor de ţînţari – Chironomidae sp (99,8%). Valorile medii
ale indicelui saprobic au variat între 1,81 şi 2,15. La toate secţiunile monitorizate calitatea apei r.
Bîc a corespuns clasei a II-a, adică bună.
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Fig. 174.Variaţia indicelui saprobic al comunităţii bentonice a r. Bîc
în decursul ultimilor 4 ani la secţiunile monitorizate

Clasele de calitate

Calitatea apei r. Bîc a fost evaluată conform rezultatelor analizelor probelor de apă
prelevate din 6 secţiuni de monitoring. Calitatea apei, din punct de vedere biologic, diferă în
dependenţă de amplasarea secţiunii de prelevare. Apa, în cursul inferior s-a deosebit printr-o
poluare mai intensă. Indicele saprobic calculat pe baza algelor depistate în fitoplancton a variat în
limitele clasei a III-a de calitate şi au alcătuit valori de la 2,13 pînă la 2,75, atingînd valoarea
maximă în secţiunea din apropierea or. Sîngera. În urma analizelor efectuate s-a stabilit că în toate
secţiunile analizate, apa este poluată moderat. Stadiul trofic al rîului aparţine nivelului mezotrof în 3
secţiuni, nivelului eutrof - în 4 secţiuni. Comparativ cu anul precedent, s-a majorat conţinutul de
clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit în 2 secţiuni. La examinarea probelor fitobentonice s-a
constatat dominarea taxonomică a speciilor din toate grupele principale de alge, iar valoarea lor
saprobică a crescut spre cursul inferior al rîului. În toate secţiunile monitorizate, conform
parametrilor macrozoobentonici, calitatea apei r. Bîc a corespuns clasei a II-a, adică bună. Calitatea
apei privind parametrii bacterioplanctonici în secţiunea din apropierea mun. Chişinău s-a atribuit
clasei a I-a (foarte bună), în aval de or. Straşeni - clasei a III-a (poluată moderat), în lacul de
acumulare Ghidighici în apropierea or. Vatra - clasei a IV-a (poluată), în 2 secţiuni (or. Sîngera, s.
Gura Bîcului) - corespunde clasei a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a
micşorat puţin conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei n-a suferit
schimbări esenţiale în 2 secţiuni, s-a îmbunătăţit în 3 secţiuni.
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Fig. 175. Calitatea apei r. Bîc conform grupelor de elemente hidrobiologice pentru anul 2015
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2.2.1.8. Rîul Botna

Rîul Botna
Caracterizarea fizico-geografică. Rîul Botna îşi ia începutul de la izvor, la 1,7 km la sud
de s. Cîrlani, la înălţimea absolută de 225 m şi se revarsă în r. Nistru la 201 km de gura rîului, la 5
km mai sus de mun. Tiraspol, la înălţimea absolută 5,0 m. Lungimea rîului – 152 km, suprafaţa
bazinului hidrografic – 1540 km2, căderea totală - 220 m, înclinarea medie – 1,45 %, cea mai mare
8,2 ‰ la primii 9 km. Bazinul include 273 rîuri cu lungimea totală de 841 km, 90% din aceste rîuri
au o lungime mai mică de 10 km. Afluienţii principali – r. Botnişoara, vîlceaua Valea-Tighina,
Căinari, Valea Cureni
Lăţimea rîului este de 2-8 m, adîncimea: 0,1 - 0,8 m, viteza cursului se schimbă de la <0,1
pînă la 0,5 m/sec. Fundul este plat, pe alocuri este mîlos cu nisip. Malul pînă la s. Gangura are
înălţimea de 0,4-0,8 m, mai jos de sat 1–4 m, în deosebi abrupt şi foarte abrupt, deschis, de la or.
Căuşeni pînă la s. Fîntîna-Maxului este domol cu vegetaţie de pajişte.
Pe perioada deschisă a albiei rîului în etiaj, minima - 30 zile, debitul mediu este de – 0,21
3
m /sec, maxim – 0,85 m3/sec (1972), minima – zero (anul 1950-1954, 1993). Albia rîului principal
este sinuoasă, neramificată, barată în trei locuri, ca rezultat au fost create lacurile de acumulare de
lîngă satele Ulmu, Costeşti şi Răzeni. Apa, în mare măsură din acumulări, se întrebuinţează pentru
asigurare cu apă tehnică, industrială, piscicolă.
Pentru evaluarea calității apei r. Botna a fost stabilit un program de monitoring de
supraveghere în secțiunea în amonte de or. Căușeni și operațional în secțiunea din preajma s.
Chircăești.
Bacterioplancton. Calitatea apei r. Botna a fost cercetată pe baza a 3 probe
bacterioplanctonice prelevate în perioada de vegetaţie. Numărul total al microflorei a variat în
limitele 0,47 - 4,44 mln cel./ml, cantitatea bacteriilor saprofite a oscilat în limitele 4,77 - 70,76 mii
cel./ml, atingînd valoarea maximă în luna iulie în apropierea s. Chircăieşti. Cel mai mic raport
dintre cantitatea totală a microflorei şi numărul bacteriilor saprofite (a : b=62,65) a fost observat în
acest timp în amonte de or. Căuşeni. Poluarea apei a fost minimă primăvara (clasa a III-a de
calitate), iar maximă – vara (clasa a V-a de calitate în ambele secţiuni). Valoarea medie anuală a
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numărului total al bacteriilor în secţiunea în amonte de or. Căuşeni reflectă clasa a II-a de calitate
(bună), în secţiunea din apropierea s. Chircăieşti - clasa a III-a de calitate (poluată moderat),
cantitatea saprofitelor în medie pe an s-a apreciat cu clasa a V-a de calitate (foarte poluată) în
ambele secţiuni. Calitatea apei r. Botna privind parametrii bacterioplanctonici în ambele secţiuni se
caracterizează cu clasa a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut, în rîu s-a majorat
conţinutul microorganismelor şi al substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 176. Cantitatea bacteriilor în r. Botna în anul 2015
Fitoplancton. Fitoplanctonul r. Botna a fost supravegheat în două secțiuni de monitoring
(secţiunea din apropierea s. Chircăieşti şi secţiunea în amonte de or. Căuşeni), prin analiza
mostrelor recoltate în perioadele de primăvară şi vară. În urma
analizei probelor s-a constatat că structura asociaţiilor
fitoplanctonice a fost constituită din specii indicatoare ce prezintă
consecutiv patru grupuri taxonomice principale caracteristice
arealului dat şi anume: Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta
şi Euglenophyta. În probele analizate s-a observat preponderenţa
numerică a speciilor cu un spectru larg al valentei saprobe. Din
algele
diatomee
au
fost
frecvent
întîlnite
speciile
betalfamezosaprobe
Caloneis
amphisbaena,
Cyclotella
meneghiniana și alfamezosaprobă – Nitzschia acicularis. Printre
dominaţii algelor euglenofite a fost identificată specia
Pandorina morum
Sursa:
oligobetamezosaprobă Trachelomonas planctonica. Algele verzi
http://ilmicroscopio.blogspot.md
au predominat în secţiunea în amonte de or. Căuşeni şi au avut
/2013/07/pandorinafrecvenţă înaltă speciile betamezosaprobe ale genului
morum.html/
Scenedesmus şi Pandorina morum. Din algele cianofite s-a marcat printre dominanți
betamezosaprobul Aphanizomenon flos-aquae. Analizînd densitatea numerica a speciilor s-a
observat o dezvoltare sporită a fitoplanctonului în perioada de vară în ambele secţiuni, care putea fi
cauzată de temperaturile înalte şi nivelul scăzut al apei rîului. Numărul total al algelor în acea
perioadă a atins 1,8 mii cel./ml cu masa biologică totală echivalentă cu 3,214 mg./l în secţiunea din
apropierea s. Chircăieşti şi 1,58 mii cel./ml cu masa biologică totală egală cu 2,918 mg./l în amonte
de or. Căuşeni. Identificarea speciilor din probă a pus în evidenţă între 6 şi 21 taxoni. Numărul
maximal de specii a fost depistat în secţiunea din or. Căuşeni amonte, în perioada de vară. Indicele
saprobic a alcătuit valori înalte şi a oscilat de la 2,08 pînă la 2,6, atingănd valoarea maximă în luna
aprilie în secţiune din s. Chircăieşti. Valorile medii ale indicelui saprobic au alcatuit 2,44 în
secţiunea s. Chircăieşti şi 2,23 la staţia de prelevare în amonte de or. Căuşeni şi s-au situat în
limitele clasei a III-a de calitate. Ca rezultat al studiului efectuat asupra asociaţiilor fitoplanctonice
ale r. Botna putem afirma că calitatea apei rîului în perioada analizată a fost poluată moderat.
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Concentraţia clorofilei "a ", µg/l

Concentraţia clorofilei “a”. Determinarea conţinutului de clorofilă “a” în rîul Botna a fost
efectuată pe baza a 4 probe prelevate în perioada de vegetaţie din 2 secţiuni: în amonte de or.
Căuşeni şi s. Chircăieşti. Concentraţia clorofilei “a” a variat în limitele 11,8 - 59,2 µg/l. Valoarea
minimă a fost depistată la începutul perioadei de vegetaţie în luna aprilie în amonte de or. Căuşeni,
iar valoarea maximă a fost determinată vara în luna iulie, în apropierea s. Chircăieşti, ce
caracterizează activitatea maximală a fotosintezei organismelor fitoplanctonului. Activitatea
minimă a indicat un nivel eutrof al gradului trofic, iar activitatea maximă - corespunde nivelului
hipertrof al gradului de eutrofizare. Poluarea apei a fost minima primăvara (clasa a II-a de calitate ),
iar maxima – vara (clasa a III-a de calitate). Concentraţia maximă medie anuală (36,1 µg/l) a fost
fixată în apropierea s. Chircăieşti, ce indică o poluare maximală a acestui sector al rîului. Calitatea
apei r. Botna în secţiunea din amonte de or. Căuşeni aparţine clasei a II-a (bună), iar în secţiunea
din apropierea s. Chircăieşti - clasei a III-a (poluată moderat). Statutul trofic în medie pe an în
secţiunea din amonte de or. Căuşeni corespunde nivelului eutrof, în secţiunea din apropierea s.
Chircăieşti - nivelului hipertrof. În comparaţie cu anul precedent în r. Botna a crescut conţinutul de
clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 177. Dinamica conţinutului de clorofilă “a” a algelor din fitoplanctonul
r. Botna pentru anul 2015
Zooplancton. Fauna zooplanctonică a r. Botna a fost cercetată în baza probei prelevate în
luna iulie din preajma s. Chircăieşti şi a fost constituită din 3 specii ce aparţin la 3 grupe
taxonomice: Cladocera (Bosmina longirostris), Harpacticoida (Onychocampus mohammed) şi
Roifera (Brachionus rubens). Numărul total al organismelor în probe a înregistrat 1500 ex/m3 și
masa biologică 3,50 mg/m3. Indicele saprobic a alcătuit valoarea 2,40 (clasa a II-a de calitate).
Respectiv, calitatea apei r. Botna a fost bună.
Fitobentos. Calitatea apei r. Botna a fost cercetată pe baza
a 4 probe fitobentonice prelevate din 2 secţiuni: în or. Căuşeni şi
în s. Chircăieşti. Structura comunităţii algale bentonice cuprinde
specii din următoarele grupe taxonomice: Chlorophyta,
Euglenophyta, Cyanophyta şi Bacillariophyta. Componenţa
speciilor a oscilat între 6 taxoni în luna aprilie, în secţiunea din
apropierea s. Chircăieşti pînă la 12 specii în luna iulie, în
apropierea staţiei din or. Căuşeni. Atît în cursul superior al rîului,
cît şi în cel inferior s-a observat predominanţa speciilor diatomee
Phacus orbicularis
beta, beta-alfa şi alfamezosaprobe. Din filumul Bacillariophyta Sursa:http://www.discoverlife.org/20/
au predominat speciile betamezosaprobe – Surirella ovata, q?search=Phacus+orbicularis
Gyrosigma acuminatum, Navicula lanceolata, Navicula
gregaria, Nitzschia sigmoidea; beta-alfamezosaprobul – Caloneis amphisbaena şi
alfamezosaprobele: Nitzschia palea, N.acicularis, Navicula cryptocephala. Comunitatea algelor
clorofite a fost mai puţin reprezentativă din punct de vedere numeric cît şi taxonomic, fiind întîlnite
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doar speciile unice aşa ca Ankistrodesmus acicularis – betamezosaprob şi Ulothrix zonata –
alfamezosaprob. Din algele cianofite au fost întîlnite urmatoarele specii: oligo-betamezosaprobul –
Chroococcus turgidus; betamezosaproba – Merismopedia glauca şi beta-alfamezosaproba –
Oscillatoria limosa. Clasa algelor euglenoficee şi-a marcat prezenţa prin speciile betamezosaprobe
– Phacus orbicularis şi Ph.caudatus. De asemenea a fost întîlnită şi specia poli-alfamezosaprobă –
Euglena proxima, în ambele probe prelevate din apropierea s. Chircăieşti. Conform datelor
analizate valorile indicelui saprobic au oscilat între 2,14 în secţiunea din apropierea or. Căuşeni, aici
calitatea apei a corespuns clasei a II-a (bună) şi 2,34 în secţiunea din apropierea s. Chircăieşti, unde
calitatea apei a fost atribuită clasei a III-a (poluată moderat).
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Fig. 178. Dinamica anuală a indicelui saprobic mediu a fitobentosului rîului Botna
pentru anii 2013-2015
Macrozoobentos. Din r. Botna pe parcursul întregii perioade vegetative s-au prelevat şi
analizat 4 probe de macrozoobentos. Structura comunităţilor zoobentonice a cuprins 19 specii din
următoarele grupe taxonomice: Oligochaeta, Insecta (Chironomidae sp., Ceratopogon sp.,
Enallgama cyathigerum, Corixa sp., Podura aquatica, Psychoda sp., Notonecta glauca., Dytiscus
sp., Culex sp., Sigara falleni, Tabanus sp., Chaoborus sp.,
Culicoides sp., Coenagrion puella., Aphelocheirus aestivalis)
Crustacea (Limnomysis benedeni, Cypria ophtalmica) şi Mollusca
(Physella acuta). În luna aprilie, în secţiunea din amonte din s.
Chircăieşti, s-a înregistrat numărul total maximal de organisme,
care a atins valoarea de 2835 ind/m2 datorită dezvoltării din
abundenţă a chironomidelor ce au constituit 66,77% din numărul
total de organisme depistate în probă. Biomasa totală a variat în
limite largi între 0,588-8,457 g/m2, valoarea maximă fiind calculată
pentru mostra prelevată primăvara din secţiunea în amonte din s.
Notonecta glauca
Sursa:http://www.aphotofauna.com/ Chircăieşti. Anume aici au prevalat chironomidele - un important
bug_notonecta_glauca.html
indicator al calităţii apelor dulci, deoarece se hrănesc cu plante
moarte şi resturi de animale din sedimentele acvatice, iar în rezultat sunt expuse la contaminanţii
conţinuţi în materia organică. Indicele saprobic calculat a oscilat între 1,89 - 2,23. Deci calitatea
apei r. Botna conform nevertebratelor bentonice s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică bună.
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Fig. 179. Variaţia indicelui saprobic conform parametrilor macrozoobentonici, în dependenţă de
perioada de prelevare în r. Botna pentru anul 2015
Calitatea apei r. Botna. Pentru evaluarea calităţii apei r. Botna au fost analizate probe
pentru 5 grupuri de elemente hidrobiologice şi anume: bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton,
fitobentos şi macrozoobentos. În urma analizei probelor fitoplanctonice s-a observat o biodiversitate
între 6 şi 21 taxoni în probă, din toate grupurile taxonomice de bază şi o dezvoltare abundentă a
speciilor cu o valenţă saprobă înaltă și calitatea apei rîului în perioada analizată a fost poluată
moderat. Calitatea apei conform parametrilor fitobentonici a fost poluată moderat în secțiunea din
preajma s. Chircaiești și bună în secțiunea din or. Căușeni. Reieşind din datele analizelor de
macrozoobentos, calitatea apei r. Botna s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică bună în ambele
secţiuni de monitorizare. Calitatea apei r. Botna privind parametrii bacterioplanctonici în ambele
secţiuni se caracterizează cu clasa a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a
majorat conţinutul microorganismelor şi al substanţelor organice, calitatea apei s-a înrăutăţit.
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Fig. 180. Calitatea apei r. Botna conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015
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Capitolul 3. Evaluarea stării calităţii apelor de suprafaţă pe
teritoriul Republicii Moldova conform elementelor
hidrobiologice pentru anul 2015
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Indicele saprobic

Bacterii coliforme fecale

Bacterii
coliforme totale

Biomasa
totală

Fluviul Dunărea
1 37 fl. Dunărea
la
confluenţă cu
r.
Prut
r. Prut
2 38 or. Lipcani,
0,2 km în amonte
3 39 s. Branişte,
0.2 km în amonte
4 40 or. Ungheni,
1,2 km în amonte
5 41 s. Valea Mare,
în aval de gura r.Jijia
6 42 or. Leova,
0.2 km în amonte
7 43 or. Cahul,
3.5 km în aval
8 44 s. Giurgiuleşti
9 8
Lacul de acumulare
Costeşti
(or.
Costeşti)
r. Medveja
10 28 or. Lipcani
r. Vilia
11 59 s. Teţcani
r. Racovăţ
12 45 s. Gordineşti
r. Ciuhur
13 11 s. Horodişte
r. Ciuhureţ
14 12 s. Zăicani

Germeni totali

Denumirea
secţiunilor de
monitoring

Bacterii saprofite

Clasa de calitate
conform elementelor hidrobiologice
Bacterioplancton
Fitoplancton
Cantitatea totală
a bacteriilor

№

№ după harta-sche-ma

Caracterizarea calităţii apelor de suprafaţă este evaluată conform complexităţii elementelor
hidrobiologice, pe baza datelor evaluate la bacterioplancton, zooplancton, fitoplancton (inclusiv
clorofila”a”), fitobentos, macronevertebrate, iar în lacuri naturale şi lacurile de acumulare şi la
macrofite. Evaluarea calităţii apei a fost realizată conform ”Regulamentului cu privire la cerinţele
de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă”. Calitatea apei ecosistemelor acvatice pe teritoriul
Republicii Moldova conform elementelor hidrobiologice pentru anul 2015 este prezentată în
tabelul 2.
Tabelul 2. Caracteristica apelor de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova conform
elementelor hidrobiologice pentru 2015
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I

I

r. Camenca
15 9
s. Camenca
r. Glodeanca
16 20 s. Duşmani
r. Şovăţul Mare
17 55 s. Ilenuţa
r. Gîrla Mare
18 18 s. Catranîc
19 19 s. Sărata Nouă
r. Delia
20 16 s. Pîrliţa
Lac de acumulare pe r.
21 62 Delia - or. Ungheni
r. Varşava
22 58 s. Valea Mare
r. Frăsineşti
23 17 s. Frăsineşti
r. Nîrnova
24 35 s. Ivanovca
r. Lăpuşna
25 24 s. Lăpuşna
26 25 s. Sărata-Răzeşi
r. Sărata
27 52 s. Vozneseni
28 53 s. Vîlcele, aval
r. Tigheci
29 56 s. Tigheci
r. Larga
30 23 s. Chircani
r. Valea Galmage
31 57 s. Zîrneşti
Sistemul de lacuri Manta
32 63 s. Manta
Lacul Beleu
33 61 s. Slobozia Mare
r. Cahul
34 8
s. Etulia Nouă,
în aval
r. Schinoasa
35 54 s. Mihailovca
r. Cogîlnic
36 13 or. Hînceşti, 0,1 km în
amonte
37 14 or. Cimişlia
r. Lunga
38 26 or. Ceadîr-Lunga,
amonte
39 27 or. Ceadîr-Lunga, aval
r. Salcia Mare
40 31 s. Vinogradovca
r. Ialpug
41 21 s. Mirnoe, la pod
Lacul de acumulare Comrat
42 64 mun. Comrat
Lacul de acumulare Taraclia
43 69 or. Taraclia
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II

V

r. Nistru
44 29 s. Naslavcea
s.Vasilcău
or. Camenca
or. Vadul lui Vodă
s. Cremenciug
s. Olăneşti, 0,2 km în
aval
Lacul de acumulare Dubăsari
50 66 or. Rezina
51 67 or. Dubăsari, aval
r. Ciorna
52 10 s. Ciorna
r. Răut
53 46 mun. Bălţi, în amonte
54 47 mun. Bălţi, în
aval
55 48 or. Floreşti
56 49 or. Orhei, 2 km în
amonte
57 50 s. Ustia 0,2 km
în aval
r. Cubolta
58 60 s. Mărăşeşti
r. Cula
60 22 s. Goian, 0.2 km în
aval
r. Ichel
60 22 s. Goian, 0.2 km,aval
r. Bîc
61 1
or. Călăraşi, amonte
62 2
or. Străşeni, aval
63
mun. Chişinău,
3
amonte de evacuarea
apelor uzate gestionate
de Apă-canal
64 4
mun. Chişinău, 4 km
aval, or. Sîngera
65 5
s. Gura-Bîcului
Lacul de acumulare Ghidighici
66 68 or. Vatra
r. Pojarna
69 6
s. Bahmut
r. Botna
67 6
or. Căuşeni, amonte
68 7
s. Chircăieşti
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INDICAŢII LA SPECIFICAREA CLASELOR DE CALITATE:
Clasa I - foarte bună
Clasa II - bună
Clasa III - poluată moderat

Clasa IV - poluată
ClasaV - foarte poluată
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Capitolul 4. Concluzii
În conformitate cu recomandările Directivei Cadru a Apelor a Uniunii Europene în domeniul
politicii apei, pentru evaluarea calităţii apei din sistemele acvatice s-au studiat urmatoarele elemente
biologice: fitoplancton, fitobentos, macrofite, macronevertebrate, bacterioplancton. În unele secţiuni
s-a prelevat zooplanctonul - comunitatea biotică nenominalizată în Directiva Cadru a Apei, dar
important pentru ecosistemele acvatice. Pe parcursul anului 2015, monitoringul hidrobiologic a
inclus 69 de secţiuni de monitoring amplasate pe 33 rîuri, 6 lacuri de acumulare și 2 lacuri naturale.
În urma investigaţiilor efectuate s-a constatat, că starea de calitate a apelor de suprafaţă ale
Republicii Moldova rămîne influienţată în mare măsură de recepţionarea unei cantităţi de apă
neepurată sau epurată insuficient. Influienţa factorilor naturali, de asemenea îşi au aportul lor asupra
stării calităţii apei. Apele de suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din ecosistemele
acvatice ale ţării. Principale resurse de apă sunt rîurile transfrontiere Nistru şi Prut, astfel încît,
starea sănătăţii populaţiei depinde de calitatea lor.
Analiza hidrobiologică caracterizează calitatea apei ca mediu de trai al organismelor vii ce
populează bazinele acvatice. Biocenozele acvatice reacţionează clar la poluare. Comunităţile
planctonice şi bentonice, ambundenţa, biodiversitatea, schimbările individuale ale organismelor
caracterizează starea ecologică a rîurilor.
Monitoringul calităţii apelor de suprafaţă reprezintă evaluarea integrală a calităţii stării
rîurilor şi lacurilor de acumulare acvatic, ce permite concluzionarea despre reacţia adversă a biotei
acvatice la un set de factori antropogeni.
Calitatea apei fl. Dunărea. Evaluarea calităţii apei fluviului Dunărea s-a efectuat
conform unui program de monitoring de supraveghere pentru următoarele grupe de elemente
hidrobiologice: bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila „a”), fitobentos şi macrozoobentos.
Componenţa de bază a fitoplanctonului a fost reprezentată de alge diatomee și clorofite oligo-betași betamezosaprobe, ce au indicat o calitate a apei ca poluată moderat, căreia i s-a atribuit clasa a
III-a de calitate. Structura comunităţilor în fitobentos a fost formată de alge din diferite structuri
taxonomice cu predominarea speciilor diatomee oligobeta- beta- și alfamezosaprobe, comunitatea
macrozoobentonică a fost joasă - 6 taxoni în probă, cu predominarea crustaceelor. Speciile depistate
în probele din stratul bental au indicat o calitate a apei ce s-a încadrat în limitele clasei a II-a, adică
bună. Calitatea apei fluviului Dunărea, privind parametrii bacterioplanctonici, se caracterizează cu
clasa a V-a, apa fiind – poluată. În comparaţie cu anul precedent în rîu s-a majorat conţinutul
microorganismelor şi substanţelor organice.
Calitatea apei r. Prut. Evaluarea calităţii apei rîului Prut s-a efectuat conform unui
program de monitoring de supraveghere pentru următoarele grupe de elemente hidrobiologice:
bacterioplancton, fitoplancton (inclusiv clorofila „a”), zooplancton, fitobentos şi macrozoobentos.
Inventarierea speciilor bioindicatoare a pus în evidenţă organisme cu un spectru larg al saprobităţii
ale fitoplanctonului, fitobentosului şi ale zooplanctonului, în dependenţă de amplasarea secţiunii,
predominarea moluștelor în stratul bental al albiei rîului. Calitatea apei r. Prut conform parametrilor
bacterioplanctonici în 2 secţiuni analizate s-a menţinut în limitele clasei a III-a (poluată moderat), în
cîte 2 secțiuni corespunzător – clasei a IV-a (poluată) și în 2 clasei a V-a (foarte poluată).
Comparativ cu anul precedent în rîu a crescut conţinutul microorganismelor şi substanţelor
organice. Calitatea apei r. Prut s-a îmbunătăţit în 4 secţiuni (or. Lipcani, or. Costești, s. Braniște, or.
Ungheni) şi în 4 secţiuni s-a înrăutăţit (s. Valea Mare, or. Leova, or. Cahul, s. Giurgiulești).
Conform analizelor fitoplanctonice, în majoritatea secțiunilor r. Prut apa poate fi clasificată la clasa
a III-a de calitate, adica poluată moderat, iar în secțiunile: s. Braniște primăvara și vara, lacul de
acumulare Costești – vara, și Giurgiulești – vara, s-a apreciat ca bună și s-a clasificat la clasa a II-a
de calitate. Calitatea apei conform indicilor zooplanctonici în secțiunea din or. Lipcani corespunde
clasei I (foarte bună), iar în secțiunea din preajma s. Giugiulești s-a încadrat în clasa a II-a de
calitate, ceea ce caracterizează calitatea apei ca bună. Conform analizelor macrozoobentonice
calitatea apei s-a menţinut în limitele clasei a II-a, adică „bună”, pe tot cursul rîului, excepţie făcînd
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secţiunea din preajma or. Cahul, care s-a atribuit clasei a I-a (foarte bună). Calitatea apei r. Prut
conform parametrilor fitobentonici a fost apreciată cu clasa a II-a de calitate (bună) în majoritatea
secțiunilor analizate, iar secțiunii or. Costeşti i s-a atribuit clasa I-a de calitate, adică foarte bună.
Calitatea apei fl. Nistru. Pentru evaluarea calităţii r. Nistru au fost cercetate în total 8
secţiuni de monitoring pentru a stabili influenţa factorilor antropici şi naturali asupra ecosistemului
acvatic. Cele mai curate sectoare ale r. Nistru, privind elementele bacterioplanctonice, au fost în
apropierea s. Naslavcea, or. Dubăsari, în aval de or. Camenca (clasa I-a de calitate), iar cele mai
poluate sectoare - în apropierea s. Vasilcău și or. Rezina (clasa a V-a de calitate). În structura
comunităţilor fitoplanctonice au fost determinate alge cu un spectru larg al saprobităţii, iar numărul
lor a fost diferit în dependenţă de secţiune şi perioada de prelevare - Chlorophyta, Euglenophyta,
Cyanophyta şi Bacillariophyta cu predominarea celor din urmă. În comunitatea zooplanctonică a
rîului, pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost depistaţi hidrobionţi beta-alfamezosaprobi.
Calitatea apei în secţiunile r. Nistru, conform speciilor indicatoare din fitobentos, s-au încadrat în
limitele clasei a II-a, adică bună. Comunitatea macrozoobentosului a r. Nistru s-a evidenţiat prin
prezenţa din abundenţă a moluştelor şi insectelor. Conform comunităţii bentonice calitatea apei r.
Nistru, în toate secţiunile analizate, s-a atribuit clasei a II-a de calitate, adică bună, cu excepția
secţiunei or. Dubăsari, unde calitatea apei s-a încadrat în limitele clasei I - foarte bună. În urma
analizelor efectuate putem menţiona, că calitatea apei r. Nistru ramîne influenţată de deversările de
apă, care sunt insuficient epurate sau care nu trec în general prin staţiile de epurare, ploile
abundente care spală cîmpurile agricole şi păşunile animaliere, de asemenea de un şir de alți factori
naturali.
Calitatea apei r. Răut. Pentru evaluarea stării biologice a r. Răut s-au prelevat şi analizat
probe la bacterioplancton, fitoplancton, fitobentos şi macrozoobentos din 5 secţiuni ale rîului, în
perioada vegetativă a anului. Analiza comunităţilor fitoplanctonice a indicat prezenţa unei structuri
algale cu o biodiversitate înaltă, dominată de principalele grupe algale ce reprezintă diferite zone
saprobice,- de la beta - pînă la poli-alfamezosaprobă. Baza structurii comunităţilor
macrozoobentonice a r. Răut a fost alcătuită din oligochete, moluşte, insecte, crustacee și hirudinee.
Calitatea apei conform nevertebratelor bentonice a fost apreciată cu clasa a II-a de calitate, adică
bună , excepţie fiind doar secţiunea or. Floreşti, atribuindu-se clasa I-a, adică foarte bună. Stadiul
trofic al rîului a corespuns nivelului eutrof în 3 secţiuni, nivelului hipertrof - în 2 secţiuni. În
comparaţie cu anul precedent în rîu a crescut conţinutul de clorofilă a.
Calitatea apei r. Bîc a fost evaluată conform rezultatelor analizelor probelor de apă
prelevate din 6 secţiuni de monitorizare. Calitatea apei, din punct de vedere biologic, diferă în
dependenţă de amplasarea secţiunii de prelevare. Apa, în cursul inferior s-a deosebit printr-o
poluare mai intensă. Indicele saprobic calculat pe baza algelor depistate în fitoplancton a variat în
limitele clasei a III-a de calitate şi au alcătuit valori de la 2,13 pînă la 2,75, atingînd valoarea
maximă în secţiunea din apropierea or.Sîngera. În urma analizelor efectuate s-a stabilit că în toate
secţiunile analizate, apa este poluată moderat. Stadiul trofic al rîului aparţine nivelului mezotrof în 3
secţiuni, nivelului eutrof - în 4 secţiuni. Comparativ cu anul precedent s-a majorat conţinutul de
clorofilă “a”, calitatea apei s-a înrăutăţit în 2 secţiuni. La examinarea probelor fitobentonice s-a
constatat dominarea taxonomică a speciilor din toate grupele principale de alge, iar valoarea lor
saprobică a crescut spre cursul inferior al rîului. În toate secţiunile monitorizate, conform
parametrilor macrozoobentonici calitatea apei r. Bîc a corespuns clasei a II-a, adică bună. Calitatea
apei privind parametrii bacterioplanctonici în secţiunea din apropierea mun. Chişinău s-a atribuit
clasei a I-a (foarte bună), în aval de or. Straşeni - clasei a III-a (poluată moderat), în lacul de
acumulare Ghidighici, în apropierea or.Vatra - clasei a IV-a (poluată), în 2 secţiuni (or. Sîngera, s.
Gura Bîcului) - corespunde clasei a V-a (foarte poluată). În comparaţie cu anul trecut în rîu s-a
micşorat puţin conţinutul microorganismelor şi substanţelor organice, calitatea apei n-a suferit
schimbări esenţiale în 2 secţiuni, s-a îmbunătăţit în 3 secţiuni.
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Calitatea apei rîurilor mici după componenţa organismelor acvatice rămîn în majoritatea lor
impure. Poluarea rîuleţelor influenţată de factorii biotici şi abiotici este o problemă actuală care se
răsfrînge asupra comunităţilor din ecosistemele acvatice naturale. Valorile indicilor saprobici pentru
rîurile: Tigheci, Frăsineşti, Salcia Mare, Schinoasa, Cogîlnic, Ialpug, Cubolta, Lunga, Botna, Ichel
și Cahul au fost înalte, ce indică la o poluare mai intensă cu substanţe organice biodegradabile.
Rîurile monitorizate, fac parte din lista prioritară a resurselor de apă de suprafaţă de pe
teritoriul Republicii Moldova. În principiu, conform elementelor hidrobiologice calitatea apei fl.
Dunărea, r. Prut şi r. Nistru nu a suferit schimbări esenţiale în comparaţie cu anul precedent datorită
unui volum mai mare de apă care poate fi mai greu influenţat de poluanţii exteriori.
Conform celor constatate, se evidenţiază necesitatea de a limita, prin orice mijloace,
procesul de poluare a rîurilor, mai cu seamă a celor cu un nivel de apă mai mic.
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