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În această lucrare sunt analizate rezultatele caracteristicilor de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia
ştiinţifică „Prutul de Jos”. Majoritatea indicatorilor fizico-chimici clasifică apa de suprafaţă a lacului Beleu în clasa
I de calitate. După pH, duritate, conţinutul sulfaţilor, nitriţilor şi al fosforului total apa este de clasa I-II de calitate.
În studiu s-a constatat o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm3 (gârla Rotaru–Manolescu) la 267
mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de calitate în apa din gârla Manolescu, unde clasa de calitate este
V->V, iar după cel al produselor petroliere - clasa III.
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Introducere
În Republica Moldova sunt 3 Zone Umede de Importanţă Internaţională (din punct de vedere
ecologic, botanic, zoologic, limnologic, hidrologic şi cu importanţă internaţională pentru păsările
acvatice) cu suprafaţa totală de 94 705 ha. Republica Moldova a devenit membru al Convenţiei
RAMSAR în iunie 2000, atunci când zona „Lacurile Prutului de Jos” (19152,5 ha), a fost inclusă în Lista
zonelor umede de importanţă internaţională.
A doua zonă umedă acceptată de Secretariatul Convenţiei este reprezentată de aria naturală „Nistrul
Inferior”, care cuprinde sectorul de luncă a Nistrului de Jos dintre comunele Copanca şi Palanca.
Suprafaţa zonei constituie cca 60 000 ha.
În septembrie 2005 în Lista zonelor umede de importanţă internaţională a fost inclusă şi zona
„Unguri-Holoşniţa”, ce ocupă 15 553 ha.
Rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos” este situată în sudul Moldovei între r. Prut şi satul Slobozia
Mare, la sud de Cahul. Aceasta acoperă 1 691 ha, care includ 312 ha de pădure şi lacul Beleu (10 km2).
Rezervaţia a fost fondată în 1991 pentru a proteja flora şi fauna lacului şi a zonelor umede din jur.
Lacul Beleu şi corpul de apă Manta (lacurile Rotunda, Dracele şi Badelnic) reprezintă nişte
ecosisteme unice. Ambele corpuri de apă pot fi considerate naturale sau cel puţin aproape de naturale
după caracteristice viiturilor [6, 7].
Pe lângă r. Prut şi cele două corpuri de apă, mai există şi bazine acvatice mai mici în lunca
inundabilă, precum şi afluenţi minori ai Prutului care se usucă în timpul verii. Zona mai cuprinde lunci
păşunabile şi păşuni uscate pe versanţi, precum şi păduri riverane. O parte extinsă a luncii inundabile, în
special în partea de nord a zonei, a fost supusă drenajului pentru producerea culturilor agricole, dar în
prezent practic sistemul de irigare nu este operaţional.
Printre principalele habitate aici sunt prezente: r. Prut cu 7,11 km2 sau 2,9%; lacurile naturale cu
38,14 km2 sau 15,57%; mlaştini cu 12,98 km2 sau 5,03%; bazine piscicole cu 15,89 km2 sau 6,49%; şi
păduri riverane cu 7,84 km2 sau 4,02%.
Suprafaţa medie a oglinzii lacului Beleu este de 9,5 km2, fiind unul din cele mai mari lacuri naturale
din Republica Moldova. Volumul de apă e de 8,39 mln.m3. După proveninţă lacul Beleu este un relict al

Dunării şi are o vârstă de 5-6 mii ani. Lungimea lacului este de 5 km, lăţimea – 2 km, adâncimea medie
0,5-1,5 m şi cea maximă fiind de 2,5 m. Nivelul apei din lac în mare măsură depinde de nivelul apei
din Dunăre şi Prut. Hidrografia lacului s-a format în depresiunea râului Prut, cândva cu 13 mil. ani în
urmă, făcând parte din întinderea vastă a mării Sarmaţiene [1]. Malul lacului este brăzdat de îngrămădiri
de nisip şi calcare în porţiunile de luncă, iar în cele împădurite insulare predomină mâlul. În scopul
protecţiei florei şi faunei lacului Beleu şi albiei Prutului în împrejurimile acestuia în 1991 a fost creată
rezervaţia naturală „Prutul de Jos” cu suprafaţa de 1691 ha. Aproximativ 1/3 din suprafaţa rezervaţiei o
alcătuiesc apele lacului Beleu.
Apa ajunge în lacul Beleu prin două braţe, care se unesc apoi în unul. Nivelul apei din lac depinde de
revărsările şi viiturile de primăvară şi vară ale Dunării şi Prutului. În anii secetoşi nivelul apei scade
simţitor şi cea mai mare parte a vegetaţiei se usucă. Datorită bogăţiei sale este importantă protecţia lacului
şi a rezervaţiei naturale în întregime. În zona dată au fost înregistrate 39 de specii de mamifere, 5 fiind
incluse în Cartea Roşie a Moldovei (CRM), 203 specii de păsări, (27 incluse în CRM), 5 specii de reptile
(2 incluse în CRM), 9 amfibieni (1 inclusă în CRM) şi 41 de specii de peşti (6 incluse în CRM) [8].
O problemă pentru rezervaţie este că a început să se extragă petrol din una din sonde care se află în
apropiere de zona strict protejată a rezervaţiei, la circa 200 m de locurile de cuibărire a păsărilor de apă.
Petrolul se extrage pe o platformă cu o suprafaţă de 40 m2 înconjurată de jur împrejur de apă [9].
Articolul 26 al Legii privind fondul ariilor naturale protejate de stat Nr. 1538 din 25.02.1998 [10]
prevede că în rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţile ce pot conduce la dereglarea evoluţiei fireşti a
proceselor naturale, în special: b) explorarea şi extragerea resurselor naturale, cu excepţia celor de
importanţă naţională (petrol, gaze naturale), cu condiţia respectării cerinţelor speciale de protecţie a
mediului înconjurător stabilite de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu
protecţia mediului înconjurător.
Deoarece extragerea petrolului are loc din sonde, care se află în apropiere de zona protejată a
rezervaţiei, se impune implementarea măsurilor de protecţie a componentelor mediului (apă, aer, sol)
conform Directivelor UE, perfectarea mecanismului de control asupra activităţii de explorare şi extragere
a zăcămintelor naturale din rezervaţiile ştiinţifice şi de aplicare a sancţiunilor mai drastice pentru
încălcarea legislaţiei de mediu.
In conformitate cu anexa V din Directiva Cadru Apa, informaţiile furnizate de sistemul de
monitoring al apelor de suprafaţă sunt necesare inclusiv pentru clasificarea stării corpurilor de apă (având
in vedere atât starea ecologica, cât şi cea chimică); proiectarea eficientă a viitoarelor programe de
monitoring; evaluarea schimbărilor pe termen lung datorită cauzelor naturale şi activităţilor antropice;
estimarea încărcărilor de poluanţi transfrontalieri sau evacuaţi în mediul marin; evaluarea schimbărilor în
starea corpurilor de apă identificate ca fiind la risc, ca răspuns la aplicarea măsurilor de îmbunătăţire sau
prevenire a deteriorării; stabilirea cauzelor datorită cărora corpurile de apă nu vor atinge obiectivele de
mediu şi a impactului poluărilor accidentale; evaluarea conformităţii cu standardele si obiectivele ariilor
protejate; cuantificarea condiţiilor de referinţă pentru apele de suprafaţă.
Astfel lacul Beleu, conform Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării
apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, este inclus în Reţeaua de monitorizare a stării apelor de
suprafaţă pe teritoriul Republicii Moldova sub nr. 52: Lacul natural Beleu, satul Slobozia-Mare, r-nul
Cahul, latitudinea nordică – 45035'12,88", longitudinea estică – 28009'09,65", altitudinea – 5.
Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă în Republica Moldova revine Serviciului
Hidrometeorologic de Stat. În Programul de activitate al Centrului de Monitoring al Calităţii Apelor de
Suprafaţă al acestuia se prevede evaluarea de 4 ori pe an a indicatorilor fizico-chimici de calitate a apei
din lacul Beleu [4].
Prezentul studiu include estimarea stării chimice a apei lacului în baza concentraţiilor măsurate
pentru indicatorii monitorizaţi, determinantă fiind capacitatea de autoepurare şi de nitrificare a apei.
Metode şi metodologii
Prelevarea probelor de apă s-a realizat conform Ghidului de prelevare a apelor din lacuri naturale
şi artificiale [5]. Analizele au fost realizate în trei repetări cu obţinerea valorilor medii.
Concentraţiile de anioni şi cationi au fost determinate folosind standardele naţionale [3].
Cantitatea suspensiilor a fost determinată gravimetric, culoarea apei, compuşii azotului, fosforului, ionii
de sulfaţi, fier au fost determinaţi fotocolorimetric, iar titrimetric a fost evaluată alcalinitatea, conţinutul
de cloruri, suma de calciu şi magneziu, de asemenea valorile consumului biochimic (CBO5) şi chimic
(CCO-Cr, CCO-Mn) de oxigen după combustia şi oxidarea catalitică a probei de apă. pH-ul apei a fost

determinat prin metoda potenţiometrică. Utilizând cromatografia în fază gazoasă a fost determinat
conţinutul hidrocarburilor în apa lacului.
Clasificarea calităţii apelor din lac în vederea stabilirii stării ecologice s-a realizat conform HG nr.
932 din 20.11.2013, Anexa nr. 1: Monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării apelor de suprafaţă.
Parametrii fizico-chimici, procedurile şi măsurile tehnice necesare pentru monitorizarea acestora,
diferenţiate fiind cinci clase de calitate. Valorile obţinute conform metodelor de prelucrare a datelor au
fost comparate cu valorile limită admisibile [9].
În prezentul studiu a fost evaluată componenţa fizico-chimică a apei lacului Beleu:
1) între gârlele Rotaru – Manolescu şi Popovca - Rotaru pe 14.11.2014;
2) între gârlele Popovca - Rotaru, Rotaru – Manolescu şi gârla Manolescu pe 28.05.2015.
3) între gârlele Rotaru – Manolescu, Manolescu şi r. Prut, s. Văleni, pe 20.08.2015.
Starea chimică a apelor s-a stabilit, aşa cum prevede Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate
a mediului pentru apele de suprafaţă [5] în baza concentraţiilor măsurate pentru indicatorii monitorizaţi,
determinantă fiind concentraţia substanţelor prioritare/prioritar periculoase.
Probele de apă au fost recoltate din lac în conformitate cu specificaţiile Directivei-cadru privind apa
2000/60/CE şi SM SR ISO 5667-4:2007 din mai multe puncte de control [3].
Rezultate şi discuţii
Rezultatele determinărilor fizico-chimice efectuate în anii 2009-2013 denotă că calitatea apei
lacului Beleu, s. Slobozia Mare, a fost după Indicele de Poluare a Apei (IPA) de clasa II de poluare
(IPA=0,78, curată) în 2009 şi clasa III (IPA=1,21, moderat poluată) în 2012. În a. 2013 depăşiri ale
concentraţiei maxim admisibile (CMA) nu au fost înregistrate în apa lacului după mineralizare (media cca
500 mg/dm3, clasa I de calitate), conţinutul oxigenului dizolvat, ce a variat de la 9,44 la 10,17 mg/dm 3
(clasa I de calitate). Concentraţia nitriţilor a fost între 0,022 şi 0,11 mg/dm3 (1,7 CMA, clasa I-II de
calitate), a produselor petroliere a ajuns la 0,23 mg/dm3, în 2012 fiind 0,24 mg/dm3 (4,6-4,8 CMA, clasa
II-III de calitate) [2, 11].
Probele de apă din lac, evaluate în prezentul studiu (anii 2014-2015), au concentraţia ionilor de
clor (26,2-36,1 mg/dm3), amoniu (0-0,14 mg/dm3), a nitraţilor (0-0,77 mg/dm3), a substanţelor
tensioactive anionice (STA An, 0,01 mg/dm3), valoarea CBO5 (2,29-2,62 mg/dm3O) şi a mineralizării
(195-490 mg/dm3) ce corespunde clasei I de calitate a apelor de suprafaţă. După pH-ul apei (8,18-8,8),
duritate (2,9-4,8 me/dm3), conţinutul de sulfaţi (32,8-153 mg/dm3), nitriţi (0,005-0,018 mg/dm3) şi fosfor
total (0,048-0,108 mg/dm3) apa lacului în toate secţiunile este de clasa I-II de calitate. Rezultatele
cercetării au remarcat însă o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm3 (gârla Rotaru –
Manolescu) la 267 mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de calitate între apa lacului Beleu din
gârla Manolescu, unde clasa de calitate este V->V, iar după cel al produselor petroliere - clasa III, din
celelalte puncte de colectare a probelor, apa încadrându-se în general în clasa I-II de calitate (tab. 1).
Tabelul 1. Componenţa fizico-chimică şi clasa de calitate a apei lacului Beleu

Nr.
d/o

Indicator

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2012
s. Slobo
zia Mare

14.11.2014
Gârla
Rotaru Popo
Mano
vca lescu
Rotaru

27.05.2015
Gârla
Rotaru –
Mano
lescu

Popo
vca Rotaru

2
pH

3
8,33-8,68

4
8,47

5
8,48

6
8,8

7
8,18

8
8,3

9
II

CBO5,
mg/dm3 O
CCO-Cr,
mg/dm3 O
Suspensii,
mg/dm3
Duritatea,
me/dm3
SO42-, mg/dm3
Cl-, mg/dm3
Mineralizarea,
mg/dm3
NH4+, mg/dm3

2,34-3,63

2,52

2,62

2,4

2,29

2,45

I

-

20,2

17,0

12,7

13,3

15,3

II-V

50-303

50

105

57

63

267

V->V

3,2-8,9

4,6

4,8

2,9

4,1

3,7

I-II

71,8-132
31,9-111
377-842

146
35,4
460

153
35,4
475

32,8
36,1
195

85,2
26,9
309

89,8
26,2
326

I-II
I
I

0,07-0,83

0,14

0,06

0

0

0

I-III

Mano
lescu

Clasa
de
calitate

10.
11.
12.

NO2-, mg/dm3
NO3-, mg/dm3
Ptot, mg/dm3

0-0,061
0-4
0,1040,256

0,007
0,65
0,098

0,007
0,77
0,108

0,005
0
0,048

0,018
0,77
0,094

0,009
0,72
0,096

I-II
I
I-II

1
13.

2
Produse
petroliere,
mg/dm3
STA An,
mg/dm3

3
0,05-0,24

4
0,09

5
0,07

6
0,09

7
0,1

8
0,3

9
I-III

0-0,02

0,01

<0,01

0,01

0,01

0,01

I

14.

Analizând evoluţia concentraţiei ionilor de amoniu în secţiunile lacului, se poate observa că cele
mai mari valori ale indicatorului au fost înregistrate în 2012, secţiunea s. Slobozia Mare (0,07-0,83
mg/dm3). Se poate menţiona că evoluţia concentraţiei ionilor de amoniu are un caracter sezonier, valorile
mai scăzute fiind semnalate în perioada aprilie – septembrie, când are loc mai intens procesul de
nitrificare. Concentraţia azotiţilor şi ionilor de amoniu (mai 2015) nu a depăşit CMA.
Apa lacului Beleu (probe colectate în mai 2015) conţine de la 500 până la 900 mg/dm3 săruri
dizolvate, duritatea variază de la 4,5 până la 7,0 me/dm3 sau de la 12,6 grade germane (GH) până la 19,6
grade GH, ceea ce atribuie aceste ape la categoria apelor semidure, iar pH-ul apei variază de la 8,18 la 8,8
(tab. 1).
După componenţa chimică apa lacului este de tipul de apă bicarbonato-sulfată după anioni şi
sodică-magnezică după cationi (fig. 1 şi 2).

Figura 1. Variaţia compoziţiei cationice a
apei

Figura 2.Variaţia compoziţiei anionice
a apei

Astfel concentraţiile de poluanţi conduc la încadrarea lacului Beleu în clasele III-V de calitate a
apei pentru poluanţii relevanţi asociaţi surselor din amplasamentul lacului.
Analizând parametrii chimici ai apei lacului Beleu şi din lacul Rotunda (lingă s. Manta, expediţia
din mai 2015) s-a constatat că concentraţia substanţelor organice (CCO-Cr) variază de la 10,6 (lacul
Rotunda) până la 28,4 mgO2/dm3 - valoare caracteristică potenţialului moderat (lacul Beleu, în preajma
activităţii de extragere a petrolului). De asemenea CBO5 este maxim 3,17 mgO2/dm3 (lacul Beleu) (tab. 2)
Tabelul 2. Variaţia conţinutului în elemente biogene, mineralizării şi durităţii apei
Locul prelevării probelor

Lacul Beleu, s. Slobozia Mare
Lacul Rotunda, s. Manta
r. Prut, s. Văleni

Parametrul, mg/dm3
Reziduul fix
NO3NH4+

547
875
490

3,65
1,65
4,65

0,35
0,57
0,27

Duritatea,
me/dm3

4,9
7,0
4,5

Apa recoltată în diferite anotimpuri după CBO5 şi CCO-Cr se încadrează în clasa I-II de calitate
cu excepţia probei de primăvară din lacul Beleu, în preajma activităţii de extragere a petrolului (clasa I-III
de calitate) (tab. 3).
Tabelul 3. Concentraţia substanţelor organice, consumul biochimic de oxigen,
capacitatea de autoepurare a apei şi clasa de calitate după CBO5 şi CCO-Cr
Proba

Lacul Beleu, între gârlele Rotaru şi
Manolescu, lângă extragerea petrolului
Lacul Beleu, între gârlele Rotaru şi
Popovca
Lacul Beleu, între gârlele Rotaru şi
Popovca, mijlocul lacului
Lacul Beleu, Gârla Manolescu
Lacul Beleu, s. Slobozia Mare
Lacul Beleu, în preajma activităţii de
extragere a petrolului
Lacul Rotunda, s. Manta
r. Prut, s. Văleni
r. Prut, s. Văleni
Lacul Beleu, între gârlele Rotaru şi
Manolescu, lângă extragerea petrolului
Lacul Beleu, Gârla Manolescu

Anotimpul

CCO-Cr
CBO5
mg/dm3 O

Clasa de calitate
după CBO5 şi
CCO-Cr

iarna

17,26

1,77

I-II

iarna

12,2

3,02

I-II

primăvara

16,08

2,44

I-II

primăvara
primăvara
primăvara

13,8
15,7
28,4

3,02
3,17
1,31

I-II
I-II
I-III

primăvara
primăvara
Vara
Vara

10,6
12,06
8,65
22,0

3,01
3,08
2,15
3,01

I-II
I-II
I
I-II

Vara

14,9

2,66

I-II
Reieşind din informaţia privitor la calitatea apei lacului Beleu, luând la bază şi factorii biologici,
fizico-geografici şi hidrobiologici, conchidem că pentru o stare ecologică bună a lacului Beleu este utilă
mobilizarea factorilor sociali, tehnici şi îndeosebi a celor organizatorici şi economici, care condiţionează
eficacitatea îmbunătăţirii stării apelor naturale poluate.
Concluzii
1. Concentraţia ionilor de clor, amoniu, a nitraţilor, substanţelor tensioactive anionice, valoarea
CBO5 şi a mineralizării clasifică apa lacului Beleu în clasa I de calitate a apelor de suprafaţă. După pH,
duritate, conţinutul de sulfaţi, nitriţi şi fosfor total apa lacului în toate secţiunile este de clasa I-II de
calitate.
2. Rezultatele cercetării au remarcat o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50 mg/dm3 (gârla
Rotaru – Manolescu) la 267 mg/dm3 (gârla Manolescu) cu diferenţă evidentă de calitate în apa din gârla
Manolescu, unde clasa de calitate este V->V, iar după cel al produselor petroliere - clasa III.
3. Pentru o stare ecologică bună a lacului Beleu este utilă mobilizarea factorilor sociali, tehnici şi
îndeosebi a celor organizatorici şi economici, luându-i la bază şi pe cei biologici, fizico-geografici şi
hidrobiologici.
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В этой статье анализируются результаты исследований качественных характеристик поверхностных
вод в научном заповеднике "Нижний Прут". Большинство физико-химических показателеи воды в озере
классифицируют поверхностные воды озера Белеу в I класс качества. По значению рН, жесткости,
содержанию сульфатов, нитритов и общего фосфора вода представляет I-II класса качества. Исследование
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Манолеску) с очевидной разницы качества воды в заводи Манолеску, где ее класс качества V->V, а по
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