28 mai – Ziua Nistrului

Pe malul Nistrului grăbit
Adesea treci îngîndurat
Ș-apoi de parcă ai visat,
Tresari din somn la răsărit...

Uscată iarba ți se-nchină
Și greu stejarul se apleacă,
Lăsînd o rază-n părți să treacă
Să-ți umple fața cu lumină...

Și pasul tău împărătesc
Să treac-alene pe-o cărare,
Lăsînd în urm-un vis firesc...
Și-atîta lacrimă de cînt
Să lase-n urmă pasu-și sfînt.
În fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii mai, conform Hotărîrii Parlamentului nr. 116, din
22.05.2008, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Nistrului, astfel aducînd un omagiu celui mai
frumos rîu al țării noastre.
Pe timpuri grecii antici şi romanii cunoşteau acest rîu, numindu-l Tiras. În Evul Mediu de-a lungul
lui trecea calea comercială de la Lvov spre Crimea şi Turcia. Cetăţile măreţe, ridicate pe malul drept al
rîului s-au păstrat pînă astăzi la Hotin (Ucraina), Soroca, Bender, Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina).
Nistru este o importantă cale de navigaţie în partea de nord-vest a zonei din apropierea coastei
Mării Negre. Rîul e obişnuit să prezinte un punct focal al activităţilor umane din toate timpurile şi
epocile. Ambele maluri ale sale au fost întotdeauna dens populate.
Rîul Nistru izvorăște din Carpaţii Ucraineni, din izvorul din nord – vestul pantei muntelui Rozluci,
din preajma satului Volcie şi 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 este de
72100 km2.
Cota de altitudine a izvorului constituie 870 m, gura - 1,0 m, căderea totală a rîului alcătuieşte
759 m, media unghiului de înclinare a suprafeței este de 1,78 %, maxima - 39,0 % (la al 4-lea km de la
izvor), minima – 0,1% la gura de vărsare.
Bazinul Nistrului este situat pe teritoriul a două ţări: Ucraina şi Moldova, avînd o formă ovală
alungită cu strangulaţie, la intrare pe teritoriul Republicii Moldova, pe care îl străbate pe o lungime de
700 km, lăţimea medie fiind de 120 km (fig. 1).

Fig. 1. Bazinul hidrografic al rîului Nistru
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 argilonisipos 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 pe alocuri cu arbuşti.
Nistrul ca şi toate rîurile, care încep din munţi este un rîu capricios. Dacă în Carpaţi cade multă
zăpadă, iar primăvara, de obicei la sfîrşitul lui martie, rîul Nistru se revarsă în cursul său inferior. Sînt şi
revărsări din cauza ploilor torenţiale, acesta este specificul întregii zone de sud-vest a ţării noastre.
Nivelul apei este cel mai jos în luna septembrie şi în lunile de iarnă. În decembrie rîul, de obicei,
îngheaţă, dar numai pentru trei luni, la începutul lunii martie, iar uneori şi la sfîrşit de februarie rîul
începe să se dezgheţe, pornirea gheţurilor durează 1-2 săptămîni. Grosimea gheţii este în medie de
15-25 cm, iar o dată la 5-6 ani pornirea gheţurilor nu este în general, în lunile reci ale iernii se formează,
însă, blocaje puternice de gheaţă. Revărsările dese şi neaşteptate sute de ani au provocat pagube mari.

Şi iată în anul 1954 lîngă un orăşel nu prea mare − Dubăsari a fost construită o hidrocentrală.
Barajul ei nu reglementează scurgerea Nistrului, dar totuşi reţine apa şi acumulează apele sale. Mai sus
de baraj a fost creat un lac de acumulare mare, cu adîncimea de 14-18 m. Acum acest lac de acumulare
e cel mai mare din republică, suprafaţa sa, cînd
nivelul este mediu, constituie 5400 ha. Malurile
stîncoase, înalte, în multe locuri cu păduri
pitoreşti sînt un loc minunat pentru odihnă,
pescuit, turism.
Nistru se încadrează printre cele mai
importante 9 cursuri de apă din Europa şi este
unul dintre cele mai interesante rîuri din
regiune. Diverse culturi, popoare, tradiţii şi
obiceiuri s-au dezvoltat pe malurile sale în
trecut.
Pe teritoriul Moldovei, bazinul Nistrului
este leagănul locurilor cu adevărat pitorești. Malurile rîului sunt abrupte şi pietroase în cursul mijlociu,
plate şi deschise în apropierea cursului inferior, ele bucurându-ne ochiul cu o permanentă schimbare de
peisaj. Sunt deosebit de frumoase meandrele Nistrului, mai ales primăvara, în aprilie, când pe maluri ca
o panglică mare albă se întind livezile înflorite de măr.
Fauna ecosistemelor acvatice şi palustre ale fluviului Nistru cuprinde 125 de specii de animale
vertebrate, ceea ce constituie peste 80% din numărul total de vertebrate prezente în ecosistemele
acvatice.
O biodiversitate bogată posedă bălţile din
cursul inferior al Nistrului, unde vieţuiesc multe
specii periclitate şi vulnerabile, incluse în
Cartea Roşie a Republicii Moldova, cum ar fi:
vidra, nurca europeană, cormoranul mic,
lopătarul, ș.a.
Rîul Nistru - principala arteră acvatică a
Republicii Moldova, joacă un rol vital în
aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă, în
asigurarea necesităţilor agriculturii, industriei şi
în general, în dezvoltarea durabilă a ţării.
Concomitent, fluviul Nistru reprezintă sursa
principală de aprovizionare cu apă potabilă a unor localităţi ale Ucrainei, inclusiv a regiunii Odesa,
sursa ce determină existenţa unor zone umede de importanţă internaţională, precum şi starea
ecosistemului Mării Negre.
Un obiectiv important în menţinerea echilibrului ecologic al rîului este şi monitorizarea calităţii
apei r. Nistru, realizată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat de către Direcţia Monitoring al
Calităţii Mediului. Monitorizarea calităţii apei r. Nistru a început în anii ’60 ai secolului trecut, iar un
caracter sistematic a obţinut în anii ’80, cînd se realizau observaţiile sistematice asupra caracteristicelor
calitative şi cantitative ale rîului ca un obiectiv acvatic de primă importanță pentru ţară.
Monitorizarea calităţii apei r. Nistru în anul 2016 pe teritoriul Republicii Moldova s-a efectuat în
8 secţiuni: s. Naslavcea, or. Otaci, s. Vasilcău, or. Camenca, or. Vadul lui Vodă, s. Cremenciug,
s. Olănești şi s. Palanca, de unde s-au colectat probe conform Programului de activitate.

Conform acordului bilateral cu Ucraina, la punctele de monitoring a apei r. Nistru - or. Otaci și
s. Palanca, trimestrial, în comun cu colegii din țara vecină se efectuează observații asupra calității apei
rîului.
Pe parcursul anului 2016 temperatura apei fl. Nistru a variat în limitele 0,40-26,9ºC, valorile
limită fiind ambele măsurate la secțiunea în amonte de s. Olănești. Transparența apei s-a încadrat între
6,5-23 cm, pe cînd turbiditatea maximă a apei r. Nistru a constituit 23,4 FTU şi a fost măsurată la
secțiunea în amonte de s. Olăneşti. Valorile pentru pH-ul apei s-au atribuit clasei I (foarte bună) la
secţiunile or. Otaci, or. Vadul lui Vodă, s. Cremenciug şi s. Palanca, iar pentru celelalte secţiuni clasa
de calitate a apei conform acestui indicator a fost a II-a (bună).
Starea regimului de oxigen a fost evaluată în baza datelor pentru următorii parametri: oxigenul
dizolvat și saturația acestuia, consumul biochimic de oxigen la 5 zile și consumul chimic de oxigen cu
bicromat. Concentrația oxigenului dizolvat s-a încadrat în limitele 1,7-13,48 mgO2/l, valoarea minimă
fiind depistată în luna noiembrie la secțiunea în aval de or. Camenca.
Valoarea percentilei 10 pentru oxigen dizolvat, calculată pentru anul 2016, a variat în limitele
4,81-8,97 mgO2/l, iar pentru ultimii 3 ani s-a încadrat între 6,21-8,53 mgO/l (fig. 2). Valoarea minimă a
saturației oxigenului a fost măsurată în luna mai la secțiunea în aval de s. Palanca și a constituit 67%, pe
cînd valoarea maximă de 115% a fost depistată în iulie în aval de or. Camenca.
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Fig. 2. Valoarea percentilei 10 pentru oxigenul dizolvat în secțiunile de monitoring ale r. Nistru, pe
parcursul anilor 2014-20161
Consumul biochimic de oxigen (CBO5) a obținut valori între 1,82-3,58 mgO2/l, valoarea maximă
fiind depistată în luna ianuarie la secțiunea din s. Olăneşti. Conform acestui parametru, la toate stațiile
de monitoring calitatea apei în anul 2016 s-a atribuit clasei I (foarte bună) cu excepția celei din preajma
s. Olăneşti, unde calitatea apei s-a încadrat în limitele clasei a II-a (bună). Totuși, analizînd perioada
ultimilor 3 ani, la toate punctele de monitoring de pe r. Nistru, calitatea apei conform CBO5 este foarte
bună (clasa I). Consumul chimic de oxigen (CCOCr) s-a încadrat în limitele 3,01-19,20 mgO/l, maxima
fiind obținută în proba prelevată în iunie de la secțiunea în amonte de s. Olăneşti. Valoarea percentilei
90 pentru CCOCr a variat de la 14,72 mgO/l pînă la 18,90 mgO/l (fig. 3). Astfel, calitatea apei r. Nistru
conform acestui parametru a corespuns clasei a III-a (poluată moderat) la toate secţiunile de monitoring.
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Limitele pentru clasele de calitate ale apei sunt indicate conform Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a
mediului pentru apele de suprafață, HG 890 din 22.11.2013;
Percentilă – valoarea variabilei sub care se încadrează un anumit procent de observări.
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Fig. 3. Valoarea percentilei 90 pentru CBO5 și CCOCr în secțiunile de monitoring ale r. Nistru pe
parcursul anului 20162
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În anul 2016 valorile elementelor biogene pentru azot mineral au reprezentat 0,23-1,95 mgN/l, iar
pentru azot de amoniu au constituit pînă la 0,56 mgN/l, valoarea maximă fiind depistată la secţiunile
s. Olăneşti, amonte şi s. Cremenciug. Concentraţiile azotului de nitrit s-au încadrat în limitele 0,0050,053 mgN/l, iar pentru azot de nitrat au variat de la 0,12 mgN/l pînă la1,45 mgN/l, ambele valori limită
fiind depistate, de asemenea, la secţiunea în amonte de s. Olăneşti. Valorile fosforului mineral s-au
încadrat în limitele 0,007-0,137 mgP/l, maxima fiind obținută la secțiunea în amonte de s. Olăneşti; iar
pentru fosfor total au constituit 0,014-0,176 mgP/l. Percentila calculată pentru substanțele nutritive s-a
încadrat în limitele pentru:
 azot de amoniu – 0,070-0,550 mgN/l;
 azot de nitrit – 0,010-0,048 mgN/l;
 azot de nitrat – 0,640-1,260 mgN/l;
 fosfor mineral – 0,041-0,130 mgP/l;
 fosfor total – 0,069-0,161 mgP/l (fig. 4, 5).
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Fig. 4. Valoarea percentilei 90 pentru azot de amoniu, azot de nitrit și azot de nitrat
în secțiunile de monitoring ale r. Nistru pe parcursul anului 2016
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Culorile indicate în diagramă corespund claselor de calitate ale apei indicate în Regulamentul cu privire la cerințele de
calitate a mediului pentru apele de suprafață, HG 890 din 22.11.2013.
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Fig. 5. Valoarea percentilei 90 pentru fosfor total și mineral în secțiunile de monitoring ale r. Nistru
pe parcursul anului 2016
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Mineralizarea r. Nistru a obținut valori relativ mici (295-454 mg/l), toate încadrîndu-se în clasa I
de calitate (foarte bună). Concentrația ionilor de clor a variat în limitele 2,63-33,30 mg/l, iar cea a
sulfaților între 51,0-101,0 mg/l . Percentila 90 pentru cloruri şi ioni de sulfaţi atribuie calitatea fl. Nistru
la clasa I (foarte bună). Concentrația medie a ionilor de magneziu a constituit 9,1-14,4 mg/l (clasa I), iar
cea a ionilor de sodiu și potasiu – 21,2-34,30 mg/l (clasa I, cu excepţia secţiunii în amonte de
s. Olăneşti, unde calitatea apei s-a încadrat în limitele clasei a II-a (bună)). Duritatea apei fl. Nistru pe
parcursul anului 2016 a indicat că calitatea acestuia corespunde clasei I (foarte bună) la secţiunile
s. Naslavcea şi s. Vasilcău, iar pentru celelalte secţiuni calitatea apei corespunde clasei a II-a (bună).
Metalele grele analizate au căpătat valori pentru fier total pînă la 0,10 mg/l (or.Camenca, aval);
pentru cupru dizolvat pînă la 3,74 µg/l la data de 22.06.2016 în secţiunea în amonte de s. Olănești; iar
pentru zinc dizolvat pînă la 89,89 µg/l la data de 08.06.2016 la stația în aval de or. Camenca. Percentila
90 calculată pentru cupru și plumb dizolvat s-a încadrat în limitele clasei I (foarte bună), clasele I-IV-a
pentru zinc dizolvat și clasele a II-III-a pentru fier total (fig. 6).
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Fig. 6. Valoarea percentilei 90 pentru metale grele în secțiunile de monitoring ale r. Nistru pe
parcursul anului 2016
Din substanţele prioritare au fost analizate pesticidele organoclorurate şi hidrocarburile
poliaromatice la staţia de monitoring din or. Vadul lui Vodă. Unele dintre acestea (fenantren, piren) au
fost depistate periodic în cantităţi infirme care nu depăşesc limita primei clase de calitate conform
regulamentului privind calitatea apei.

Nr. depășiri CMA

Pe parcursul anului, efectuînd monitoringul sistematic al calității apei fl. Nistru au fost depistate
48 depășiri ale concentrației maxime admisibile (fig. 7), dintre care 1 caz de poluare excepțional de
înaltă (PEÎ) conform concentrației oxigenului dizolvat, cu valoarea 1,70 mgO2/l depistată în aval de
or. Camenca la data de 01.11.2016.
La momentul depistării poluări excepționale a fost întocmit buletinul-alertă și transmis conform
schmei de difuzare către toate organizațiile cu tangență la problemă.
Cele mai mari depășiri ale CMA (anexa 3) s-au înregistrat pentru:
 CBO5 – 3,58 mgO2/l, s. Olăneşti/22.01.2016;
 CCOCr – 19,20 mgO/l (1,28·CMA), s. Olăneşti/22.06.2016;
 azot de amoniu – 0,56 mgN/l (1,44·CMA), s. Olăneşti/20.04.2016;
 azot de nitrit – 0,05 mgN/l (2,65·CMA), s. Olăneşti/20.04.2016, 22.06.2016; or. Vadul lui
Vodă/05.07.2016;
 sulfați – 101,0 mg/l (1,01·CMA), s. Olăneşti/20.04.2016;
 detergenți aniono-activi - 0,119 mg/l (1,19·CMA), or. Camenca, aval/05.07.2016;
 produse petroliere – 0,14 mg/l (2,8·CMA), or. Camenca, aval/06.09.2016.
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Fig. 7. Numărul de cazuri de depășiri ale CMA în fl. Nistru pe parcursul anului 2016
Astfel, ca rezultat al investigațiilor fizico-chimice desfășurate pe parcursul anului 2016, calitatea
apei r. Nistru corespunde clasei a III-a (poluată moderat) la toate secțiunile monitorizate, cu excepția
celei din or. Camenca, aval, unde calitatea apei se atribuie clasei a IV-a (poluată) datorită concentrațiilor
scăzute de oxigen dizolvat.
În prezent sunt actuale o serie de probleme ecologice ale fluviului, provocate de activitatea
omului, care cer o rezolvare urgentă. S-a înrăutățit semnificativ calitatea apei în Nistru, ca urmare a
poluării intense cu reziduuri industriale, pesticide, îngrăşăminte minerale, reziduuri menajere etc.
Acestea duc la mărirea gradului de mineralizare a apei, "înflorirea apei", care contribuie la reducerea
cantităţii de oxigen din apă şi provoacă asfixierea organismelor acvatice, înnămolirea intensivă,
dispariţia multor specii de plante şi animale acvatice, scăderea nivelului apei ş.a.
Republica Moldova se află într-o regiune fizico-geografică supusă frecvent inundaţiilor.
Inundaţiile de origine naturală sunt condiţionate de apele mari de primăvară şi de viiturile pluviale.
Apele mari de primăvară apar ca urmare a topirii zăpezii în Carpaţi, podişul Volîno-Podolian şi
nemijlocit de pe teritoriul Moldovei (se pot semnala chiar şi iarna). Scurgerea nivală provoacă ridicarea
nivelului de apă din rîu, mai ales dacă în această perioadă cad precipitaţii abundente cu caracter
torenţial.

În acest context, au fost lansate un şir de proiecte care vor contribui la eficientizarea sistemului de
monitoring hidrologic pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe fluviul Nistru.
Se mai poate de menționat multe despre necazurile frumosului nostru rîu, despre care s-au compus
o mulţime de cîntece, poezii şi legende. Dar este timpul să acţionăm pentru a salva principalul rîu al
Moldovei.

Apa nu are granițe. Aproximativ 10 milioane de persoane din mai multe țări
consumă apă din rîul Nistru. Apa are calitate inferioară, iar noi trebuie să ne unim
eforturile pentru a o îmbunătăți.

Protejaţi natura! Protejaţi-vă viaţa!

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

