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ZONELE UMEDE (NATURALE ŞI CONSTRUITE) IMPORTANTE PENTRU
REPUBLICA MOLDOVA.
Tărîţă A., Sandu M., Lozan R., Zlotea A., Ţurcan S., Sidoren Iu., Tărîţa Adr.
Institutul de Ecologie şi Geografie
Abstract: The most representative wetlands in the Republic of Moldova with international importance are "Lower Prut Lakes",
"Lower Dniester" and "Unguri-Holosnita” (total 94 700 ha). Pollution of waters and breach of conditions lead to clogging of
wetland, which is already happening, reduces the depth of water, etc. It is necessary to intervene in the protection of these
wetlands.
Constructed wetlands are also natural ecosystems where wastewater is introduced for biological and physical
treatment in a filter, which is grown vegetation. Engineered wetlands have become an effective means of advanced water
treatment and they where accepted for implementing in our country.
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ÎNTRODUCERE

Zonele umede naturale sunt atât sub formă de teritorii-ecosisteme reprezentative cât şi
sub formă construită (staţii de tratare a apelor uzate).
Zonele umede naturale reprezentative includ teritoriile în care apă este prezentă
permanent sau temporar, care fac legătura dintre ecosistemele terestre şi cele acvatice, şi sunt sub
formă de lacuri, bălţi, mlaştini, gârle, braţe secundare, bazine piscicole. Aceste terenuri sunt
importante atât pentru oameni cât şi pentru fauna sălbatică, reprezentând habitatul pentru multe
plante şi animale; zone de recreare; purifică apa. Un rol aparte îl au Zonele umede de importanţă
internaţională (zone ale Convenţiei Ramsar), care sunt 2 186 la număr în 168 de state membre cu
o suprafaţă de 208.674.247 ha, în Republica Moldova fiind 3 zone Ramsar.
Cele mai reprezentative zone umede naturale din Republica Moldova cu statut de zonă
umedă de importanţă internaţională sunt „Lacurile Prutului de Jos”, „Nistru Inferior” şi zona
„Unguri–Holoşniţa cu o suprafaţă totală de 94,7 mii ha. Conform HG Nr. 665 din 14.06.2007
[4] Zonele umede de importanţă internaţională reprezintă teritorii şi (sau) întinderi de apă care
includ diferite tipuri de ecosisteme umede şi corespund Criteriilor de evidenţiere a zonelor
umede de importanţă internaţională ale Convenţiei Ramsar, deţinând o bogată diversitate
biologică şi având un rol important pentru păsările acvatice. Astfel, la moment, ariile naturale
protejate de stat constituie 4,65% din teritoriul ţării, sau de 157227,4 ha , dintre care 94 705 ha sunt
ocupate cele 3 zone umede: Zona Ramsar Nr. 1029 “Lacurile Prutului de Jos” cu suprafaţa de 19152 ha
(prima zonă umedă Ramsar desemnată în Moldova la 20.06.2000), Zona Ramsar Nr. 1316 cu suprafaţa de
60000 ha recunoscută la 20.08.2003 şi Zona Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holoşniţa”, cu suprafaţa de
15553 ha recunoscută oficial la 14.09.2005 [5].
Protecţia zonelor umede este un obiectiv important pentru Republica Moldova în contextul
recunoaşterii economiei verzi ca fiind economia viitorului.

Conform Strategiei de Mediu 2013-2023, până în 2023 Ministerul Mediului şi-a propus
restabilirea a 150 mii ha de zone umede, ca instrument al conservării biodiversităţii şi utilizării
raţionale a resurselor de apă, cu includerea acestora în circuitul economic [13]
Activitatea Ştiinţifică în zonele umede de importanţă internaţională [4] include studierea
evoluţiei proceselor naturale în condiţiile unui presing antropic ridicat. În acest context Institutul
de Ecologie şi Geografie (IEG) în a. 2013 a realizat studii în cadrul proiectului aplicativ
11.817.08.05A „Impactul factorilor naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor de pe
teritoriul Republicii Moldova în scopul perfecţionării managementului resurselor naturale şi
conservării ariilor reprezentative”, în care a fost evaluată starea ecologică a apei de suprafaţă din
Zona Umedă de Importanţă Internaţională „Unguri-Holoşniţa” cu suprafaţa de 15553 ha. În a.
2015 IEG a efectuat cercetări în proiectul 15.817.02.21A: „Evaluarea integrată a impactului

antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale
Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”, fiind evaluată starea factorilor de
mediu în Zona umedă de valoare internaţională „Lacurile Prutului de Jos”.
În Republica Moldova în ultimii ani se implementează Zonele umede construite de
epurare a apei uzate, în acest scop tehnologia a fost propusă Institutului de Ecologie şi Geografie
spre expertizare.
MATERIAL ŞI METODE

În studiul apelor de suprafaţă din zonele umede studiate a fost evidenţiat gradul de
poluare după Consumul Chimic de Oxigen (CCO-Cr) şi Consumul Biochimic de Oxigen
(CBO5) [18], evaluată capacitatea de autoepurare şi de nitrificare [17,19]; determinat
conţinutul metalelor grele din apă şi sedimentele subacvatice [21], clasa de calitate a apei [5]
şi corelarea capacităţii de autoepurare cu CCO-Cr şi CBO5 [8].
Expertiza ecologică a tehnologiei „Zonele umede construite de epurare a apei uzate” se
efectuează de către Institutul de Ecologie şi Geografie (succesor de drept al Institutului Naţional
de Ecologie) conform „Instrucţiunii despre ordinea de organizare şi efectuare a expertizei
ecologice de stat” [11] pentru tehnologiile şi instalaţiile noi sau importate din alte ţări şi prima
dată utilizate în documentaţia de proiect. Avizul respectiv eliberat de către Institutul de Ecologie
şi Geografie se anexează la expertiza ecologică de stat în ansamblu cu documentaţia.


REZULTATE ŞI DISCUŢII
ZONELE UMEDE DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ
ZONA RAMSAR „UNGURI-HOLOŞNIŢA”.

Zona Ramsar Nr. 1500 „Unguri-Holoşniţa” are o suprafaţa de 15553 ha recunoscută
oficial la 14.09.2005 şi are teritorii în raioanele Ocniţa, Donduşeni şi Soroca.
În studiul realizat s-a constatat că apa din râuleţele s. Ungur are o capacitate mică de
autoepurare similară cu a apei fl. Nistru lângă s. Tătăreuca Nouă. Pârâul din s. Tătăreuca are apă
practic nepoluată cu cea mai mare capacitate de autoepurare – 0,63, iar râuleţul de pe traseul
Chişinău-Otaci are apă, în care este mare conţinutul substanţelor ce degradează doar chimic
(CCO-Cr=23,2 mg/dm3O) practic lipseşte capacitatea de autoepurare (0,003). Prin modelarea
oxidării ionilor de amoniu (verigă importantă în procesul de autoepurare) în apa probelor de
primăvară s-a constatat că etapa NH4+NO2- în majoritatea probelor are loc analog celei
realizate pe apa fl. Nistru şi durează 14-18 zile (fig. 1), pe când în apa din pârăul ce curge în fl.
Nistru, mai sus de vărsare în acelaşi timp se oxidează doar cca 50% din ionii de amoniu. Chiar
după 25 de zile în soluţie mai rămân cca 11% de NH4+. Procesul oxidării nitriţilor NO2-  NO3are loc timp de 22-26 zile, iar în apa râuleţului de la marginea s. Unguri (sub podeţul de piatră)
şi pârăul, ce curge în fl. Nistru, s. Tătăreuca (mai sus de vărsare) timp de 34 de zile s-au oxidat
doar jumătate din nitriţii formaţi (fig. 2), deşi apa are o CA mare - 0,63.
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Figura 1. Dinamica procesului NH4+  NO2- în apele de Figura 2. Evoluţia procesului NO2-  NO3- în diferite ape
suprafaţă ale Zonei Umede Ramsar „Unguri-Holoşniţa”.
de suprafaţă ale Zonei Umede Ramsar „Unguri-Holoşniţa”.
1. râuleţul de la marginea satului Unguri pe traseul Chişinău - Otaci; 2. fl. Nistru, s. Unguri; 3. fl. Nistru, or. Otaci; 4.
râuleţul de la marginea s. Unguri, podeţ de piatră; 5. fl. Nistru, s. Holoşniţa; 6. Pârăul, ce curge în fl. Nistru, s. Tătăreuca; 7.

râuleţul de la marginea satului Unguri, lângă mănăstirea Călărăşeuca, spre Otaci.

Clasa de calitate

Analizele conţinutului total de Fe, Cu, Cd, Pb si Zn realizate pe probe prelevate au pus în
evidenţă concentraţii ale fierului cuprinse în domeniul 0,059-0,54 mg/dm3, apa fiind de clasa I
(foarte bună)-III (moderată) de calitate; concentraţii de Zn – 0,0009 şi 0,013 mg/dm3 (cl. I (foarte
bună) –II (bună) de calitate). Concentraţiile Cu, Pb şi Cd caracterizează apa din ZU „UnguriHoloşniţa” ca fiind în 30% din cazuri de clasa II (bună) şi în 70 % - de la clasa III (moderată) la
clasa V şi mai mare (foarte poluată/degradată) (fig. 3).
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Figura 3. Clasa de calitate a apei conform conţinutului metalelor grele din apă.
(1. fl. Nistru, s. Unguri, pod; 2. fl. Nistru, or. Otaci; 3. fl. Nistru, s. Holoşniţa; 4. râuleţul de la marginea satului
Unguri pe traseul Chişinău - Otaci; 5; râuleţul de la marginea s. Unguri, sub podeţul de piatră; 6. Pârăul din s.
Tătăreuca, ce curge în fl. Nistru, mai sus de vărsare; 7. râuleţul de la marginea satului Unguri, lângă mănăstirea
Călărăşeuca, spre Otaci).

Conţinutul metalelor grele în sedimentele subacvatice din râuleţele ZU „UnguriHoloşniţa”este mai mare pentru fier (272-731 mg/kg), plumb (51-82 mg/kg), cupru (22-53
mg/kg) şi zinc (20-69 mg/kg), iar cadmiul este în cantităţi mici (2,7-3,3 mg/kg). Toate metalele
evaluate nu depăşesc limita MG în sedimente conform Manualului pentru modernizarea si
dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) [10].
 ZONA RAMSAR “LACURILE PRUTULUI DE JOS”.
În 2015 a fost efectuat studiul apelor de suprafaţă din Zona Ramsar “Lacurile Prutului de
Jos” cu suprafaţa de 19152 ha, care are o valoare deosebită pentru stabilitatea unui echilibru natural
în zona Prutului Inferior.
Capacitatea de autoepurare (CA) a apei, care joacă rolul de îmbunătăţire a calităţii apei
până la particularităţile şi proprietăţile unei ape naturale nepoluate, şi care este funcţie de
anotimp de asemenea este diferită în apele cercetate. Capacitatea de autoepurare a apei r. Prut
este medie (0,26), fiind de 1,2-4 ori mai mare ca a celei din lacul Beleu, fiind cu valori cuprinse
între 0,04 (practic lipsă) şi 0,24 (tab. 1). Apa recoltată în diferite anotimpuri după CBO5 şi CCOCr 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), în care practic lipseşte CA (0,04).
Tabelul 1.
CONCENTRAŢIA SUBSTANŢELOR ORGANICE, CONSUMUL BIOCHIMIC DE OXIGEN,
CAPACITATEA DE AUTOEPURARE A APEI ŞI CLASA DE CALITATE (CBO5 ŞI CCO-Cr)

Proba

Anotimpul

CCO-Cr

CBO5
CA
mg/dm3 O

lacul Beleu, între gârlele iarna
Rotaru şi Manolescu, lângă
extragerea petrolului.
lacul Beleu, între gârlele iarna
Rotaru şi Popovca.

17,26

1,77

12,2

3,02

0,10

0,24

Clasa
C
de
calitate,
CBO5CCO-Cr
0
I-II

0
I-II

lacul Beleu, între gârlele primăvara
Rotaru şi Popovca, mijlocul
lacului.
lacul Beleu, Girla Manolescu. primăvara

16,08

2,44

13,8

3,02

primăvara

15,7

3,17

lacul Beleu, în preajma primăvara
activităţii de extragere a
petrolului.
lacul Rotunda, s. Manta.
primăvara

28,4

1,31

10,6

3,01

r. Prut, s. Văleni.

primăvara

12,06

3,08

r. Prut, s. Văleni.

Vara

8,65

2,15

lacul Beleu, lângă extragerea Vara
petrolului.
lacul Beleu, Girla Manolescu. Vara

22,0

3,01

14,9

2,66

lacul Beleu, s. Slobozia Mare.

0,15

0,22
0,20
0,04

0,28
0,26
0,25
0,14

0,18

0
I-II

0
I-II
0
I-II
0
I-III

0
I-II
0
I-II

I0
0
I-II
0
I-II

Rezultatele cercetării au marcat însă o variaţie a conţinutului suspensiilor de la 50
mg/dm (gârla Rotaru) 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, în celelalte puncte de colectare a probelor, apa încadrându-se în
general în clasa I-II de calitate.
Capacitatea de nitrificare a ionilor de amoniu în modelul apelor de primăvară din
majoritatea probelor din lacurile Beleu şi Manta are loc timp de 19-21 de zile (cca 1,5 ori mai
repede ca în modelul cu apa de iarnă) şi de 1,6-1,75 ori mai lent ca în procesul din apa r. Prut.
Astfel procesul nitrificării ionilor de amoniu este evident inhibat de poluanţii existenţi în apa din
lacul Beleu şi Manta. Oxidarea biochimică a ionilor de amoniu nu este influenţată de substanţele
tensioactive anionice (STA An) şi produsele petroliere (PP) la concentraţia maxim admisibilă la
evacuarea în apele de suprafaţă, fiind inhibat procesul de substanţele tensioactiva cationice (STA
Ct), conţinutul cărora nu este nominalizat în normativul naţional [6] în experiment fiind adăugat
0,5 mg/dm3 pe modelul apei din lacul Beleu, s. Slobozia Mare (fig. 4, a şi b).
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Figura 4. Dinamica etapei NH4+  NO2- (a) şi NO2- → NO3- (b) în procesul de nitrificare a ionilor de amoniu în apa de
suprafaţă (probele de primăvară).
1. r. Prut, s. Văleni; 2. r. Prut, s. Văleni + 0,5 mg/dm3 STA An; 3. lacul Beleu, s. Slobozia Mare +; 4. lacul Beleu, s.
Slobozia Mare + PP 0,5 mg/dm3; 5. lacul Beleu, s. Slobozia Mare + STA Ct 0,5 mg/dm3; 6. lacul Manta, s. Crihana
Veche; 7. lacul Manta, s. Crihana Veche + STA An 0,5 mg/dm3.

Poluarea apei şi nerespectarea condiţiilor de protecţie duce la colmatarea zonei umede,
ceea ce deja se întâmplă, determină reducerea adâncimii apei, ce rezultă cu dezvoltarea de plante
terestre. Dacă nu se va interveni în protecţia Zonelor umede de importanţă internaţională, acest

proces poate duce la instalarea vegetaţiei forestiere. Astfel managementul activ al ZU este pentru
a le menţine funcţiile lor importante.


ZONELE UMEDE CONSTRUITE
Zonele umede construite (ZUC) sunt ecosisteme naturale, unde apele reziduale sunt
introduse pentru epurare biologică şi fizică într-un filtru (nisip şi pietriş), pe care se creşte
vegetaţie. Tratarea apelor uzate este asigurată prin activitatea bacteriilor de pe biofilmul
substratului şi filtrului fizic, şi prin efectele absorbante. Pentru accelerarea procesului pe toată
suprafaţa filtrului de nisip se cresc plante, de obicei trestie/stuf. În Franţa, zonele umede
construite au fost incluse în reglementările naţionale cu privire la protecţia mediului ca o
tehnologie relevantă de tratare a apelor reziduale, având deja peste 1000 de ZUC [1].
Zonele umede construite au un şir de avantaje: consum scăzut de energie, exploatare şi
întreţinere uşoară, adaptabilă la schimbările sezoniere, înlăturare eficientă a agenţilor patogeni, a
nutrienţilor, încadrare armonioasă în peisaj, lipsa de poluare sonoră, posibilitate de epurare a
apelor brute, gestionare minimă a nămolului. Sistemul ZUC însă necesită mult spaţiu, dacă
proiectul prevede o epurare prealabilă este necesară evacuarea sistematică a nămolului şi tăierea
vegetaţiei în mod frecvent (anual). Dar utilizarea vegetaţiei tăiate din ZUC (brichete şi peleţi)
poate aduce şi avantaje economice. ZUC are randamentul în eliminarea materiilor organice mai
mare de 80% (CCO-Cr) şi eliminarea agenţilor patogeni care este de 100% [1]
În Republica Moldova pentru prima dată se implementează Zonele umede construite de
epurare a apei uzate. În acest scop tehnologia a fost propusă Institutului de Ecologie şi Geografie
spre expertizare conform Ordinului Ministerului Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării
Teritoriului Nr. 188 din 10.09.2002 [11]. Astfel sunt deja proiectate şi construite ZUC cu
finanţarea agenţiilor internaţionale: ApaSan, Elveţia, fundaţia SKAT, Austria, BERD. Prima
staţie de epurare a apelor reziduale ZUC a fost construită lângă mănăstirea Capriana în 2006. În
a.a. 2007-2012 mai multe staţii au fost construite pentru obiecte izolate în satele Brătuleni,
Lurceni, Cristesti, Negrea, Sărata Galbenă, Drăguşeni Noi, Rusca (penitenciar). În septembrie
2013, în oraşul Orhei a fost pusă în funcţiune cea mai mare staţie de acest fel din Europa. ZUC
Orhei a fost realizată în cadrul Proiectului susţinut de Delegaţia UE în RM – Proiectul
Dezvoltării Regionale şi Protecţiei Sociale din Moldova, gestionat de Agenţia de Dezvoltare
Internaţională. Deoarece prin implementarea tehnologiei de epurare a apelor orăşeneşti pe baza
ZUC se îmbunătăţeşte calitatea apei râurilor din regiune, se reduc scurgerile de poluanţi în avalul
râului-recipient şi în Marea Neagră, se aşteaptă un efect regional pozitiv, Academia de Ştiinţe a
Moldovei a susţinut implementarea Proiectului privind construcţia staţiei de epurare ZUC Orhei,
citată fiind experienţa implementării tehnologiilor respective la scară industrială în mai multe
ţări: SUA, Canada, Australia, Marea Britanie, Franţa, Danemarca, Estonia, Republica Cehă,
Slovacia, Slovenia, Polonia, Ungaria, Ucraina, având oportunitate de replicare şi în Republica
Moldova. În acest sens, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM a prezentat un Raport privind
expertiza ecologică la tehnologia de epurare biologică a apei uzate cu folosirea ZUC (titular
Agenţia „Apele Moldovei") [15].
Experţii din Republica Moldova recomandă construcţia ZUC în localităţile / comunităţile
mici (300-500 de locuitori), în cazul în care există o aprovizionare centralizată cu apă caldă,
aprovizionare stabilă cu apă rece şi canalizare pentru toate obiectivele [14].
Sistemele evaluate în expertizare sunt destinate epurării apelor menajere în 2 trepte,
proiectate adecvat şi permit eliminarea compuşilor organici (CBO, CCO), materialelor în
suspensie şi avansată a nutrienţilor (N şi P) şi a microbilor patogeni în comparaţie cu tehnologiile
convenţionale. În documentaţia prezentată spre expertizare se menţionează că eficienţa zonei
umede construite controlată prin analiza Consumului Chimic de Oxigen (CCO-Cr) şi al
Consumului Biochimic de Oxigen (CBO5) este de 77 – 93 % şi respectiv 94 – 95 %. Cercetările
ştiinţifice confirmă îmbunătăţirea calităţii apelor uzate, fiind înlăturaţi compuşii azotului,
metalele grele, materia organică, etc. [2, 7, 9, 12], prin utilizarea ZUC la tratarea lor, fiind un
procedeu mai puţin costisitor în exploatare [20] şi practic rezistente la temperaturi joase [3].

CONCLUZII:

 Poluarea apei şi nerespectarea condiţiilor de protecţie a Zonelor umede de importanţă
internaţională va duce la colmatare zonei umede, fiind necesar un managementul activ
pentru a le menţine funcţiile lor importante.
 Implementarea tehnologiei şi construcţia staţiilor de epurare de tip ZUC, va contribui la
protecţia bazinului fl. Nistru şi r. Prut, prin reducerea deversărilor de ape uzate insuficient
epurate în mediul înconjurător (râurile mici, lacuri), şi va permite îndeplinirea unor
angajamente luate de Republica Moldova în corespundere cu Acordurile internaţionale de
protecţie a mediului. Plus la aceasta biomasa formată poate servi materie primă pentru
producerea biocombustibilului, iar apa tratată poate (după investigaţie) fi recomandată
pentru reutilizare (apă tehnică, irigare, etc).
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