Anual, atât Moldova cât și Ucraina marchează Ziua Nistrului, astfel aducând un
omagiu celui mai frumos râu al țării noastre.
Genericul acestui eveniment important pentru anul 2019 este:
„Nistru pentru toți!”.
Evenimentul din acest an are drept scop consolidarea colaborării dintre autorități,
instituții, cetățeni pentru a spori conștientizarea asupra importanței fluviului Nistru
pentru țara noastră.
Acordul între Cabinetul de miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova,
remarcând importanţa râului Nistru şi a resurselor naturale aferente acestuia pentru
dezvoltarea social-economică a statelor, orientându-se spre utilizarea raţională şi
protecţia corespunzătoare a resurselor de apă, altor resurse naturale şi ecosistemelor din
bazinul râului Nistru, exprimând îngrijorare faţă de starea resurselor de apă, altor
resurse naturale şi a ecosistemelor din bazinul râului Nistru şi posibilele consecinţe de
gen economic, social şi ecologic.
Instituirea acestei zile era absolut necesară, ţinînd cont de importanţa majoră a
fluviului Nistru pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina, deoarece râul Nistru
are un rol strategic și important în economia țării și a întregii regiuni.
Râul Nistrul îşi ia începutul din Carpaţi la înălţimea de 759 m deasupra nivelului
mării din izvoarele de pe panta de nord-vest a dealului Rozluci; 700 km − râul curge
prin Ucraina, iar aproximativ 660 km − prin Moldova. Lungimea râului este de 1362
km, iar suprafaţa bazinului hidrografic este de 72100 km2 .

Afluenți principali:
Dreapta: Bistrița, Strâi, Svicia, Sivka,
Limnâția, Lukva, Răut, Ichel, Bâc, Botna.
Stânga: Strighivor,Vereșciția, Strâpa,
Siret, Nicilava, Dzvina, Zbruci, Jvancik,
Ușîția, Liadva, Iagorlâc, Cuciurgan.
Afluenții fluviului îi influențează regimul
doar în perioada primăverii, când are loc
topirea zăpezilor.
Bazinul hidrografic al râului Nistru

Râul Nistru servește principala sursă de aprovizionare cu apă potabilă şi tehnică
pentru orașele Chișinău, Bălți, Tiraspol, Bender, Soroca, Criuleni, Slobozia și constituie
54% din volumul total pe țară.
Resursele de apă ale bazinului Nistrului în limitele teritoriului Republicii
Moldova, sunt evaluate la 10.700 mil.m3, din acest volum mai puțin de 30% se
formează pe teritoriul țării.
Nistru este o importantă cale de navigaţie în partea de nord-vest a zonei din
apropierea

coastei

Mării Negre. Râul e obişnuit

să prezinte un punct focal al

activităţilor umane din toate timpurile şi epocile. Ambele maluri ale sale au fost
întotdeauna dens populate.
În anul 1954 a fost dat în exploatare unul din cele mai mari lacuri de pe teritoriul
Republicii Moldova – lacul de acumulare Dubăsari, construit pe râul Nistru.
Destinaţia principală a lacului de acumulare Dubăsari, asigurarea cu apă pentru
diferite folosinţe, irigare în aval, tăierea viiturilor şi producerea energiei electrice.
Monitorizarea, evaluarea analizei complexe asupra stării râului şi cunoașterea
regimului hidrologic a apei r.Nistru pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în
cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat de către Centrul Hidrologic. Tot în acest
scop a fost instituită Rețeaua Națională de Monitoring Hidrologic compusă din 2 Stații
Hidrologice: Bălți și Dubăsari și 59 Posturi Hidrologice. În cadrul rețelei se

monitorirează

următoarele

variabile:

nivelul, debitul, turbiditatea, debitul de
aluviuni, temperatura apei, grosimea gheţii
în perioada rece.
În râul Nistru, pentru întreaga
perioadă de observaţii, cele mai însemnate
viituri pluviale s-au observat în anii 1932
(Qmax = 6280 m3/s) şi 1941 (Qmax = 6280
m3/s), dar întrucât observaţii regulate s-au efectuat începînd cu anul 1960, numai în
perioada care a urmat pînă în timpul de faţă, viituri cu frecvenţă rară şi asigurare
aproape de 1 %, adică depăşind 2000 m3/s, s-au observat în următorii ani: 1969, 1970,
1974, 1980 ,1998, 2008 şi 2010.

Inundaţiile catastrofale din 2008 şi cele din anul 2010 confirmă necesitatea
imperativă a unor acţiuni în vederea diminuării impactului calamităţilor naturale asupra
oamenilor şi economiei Moldovei. Ca valoare, viitura din iulie – august 2008 pentru
râul Nistru a avut caracter de viitură istorică. Cauza principală care a produs viiturile
din iulie-august 2008 este una naturală, fiind determinate atât de cantităţile deosebit de
mari de precipitaţii care au căzut în decada a treia a lunii iulie, îndeosebi în bazinul

cursului superior al râului Nistru (Ucraina), cât și de gestionarea incorecta a situației
de criza de către Administrația CHE Novodnestrovsc (Ucraina ). Analizând graficul
debitului mediu pentru anul 2008 la Postul Hidrologic (P/H) Bender obervăm abateri
mari de la normă aceasta explicând cauzele inundatiilor.
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Viitură pluvială, Tiraspol ,iulie 2008

Viitură nivală, or.Soroca, martie 1969

Viitură pluvială,Talmaza,iulie 2008

Pe lângă impactul excesului de apă și lipsa ei la fel are cauze majore. Seceta
Hidrologică reprezintă efecte directe asupra mediului, în primul rând asupra
ecosistemului râului Nistru și asupra tuturor ramurilor economiei naționale a țării.
În ultima perioadă ani secetoși au fost anii 2011 și 2012, drept exemplu denotă
diagrama P/H Hrușca de mai jos, observând abateri mari de la normă.
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Generația de astăzi este responsabilă de viitorul râului Nistru, de acea
prioritățile și necesitățile actualilor băștinași din Moldova ca și din Ucraina, trebuie să
fie realizate în mod durabil fără a dezechilibra ecosistemul Nistrului, numai așa vom
lăsa ca mărețul rîu Nistru să fie muza de inspirație, pentru nepoții noștri ca să-l cînte-n
cîntece și să-l recite-n poezii, drept cea mai frumoasă creație a naturii și sursă de Apă
pentru existența următoarelor generații.

Centrul Hidrologic

