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LISTA DE DEFINIŢII ŞI ABREVIERI SPECIFICE

SHS - Serviciul Hidrometeorologic de Stat

DMCM - Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

CMCS – Centrul Monitoring al Calităţii Solului

HCH – hexaclorciclohexan (α, ,  )

HCB - hexaclorbenzen

4-4' DDE– diclordifenildicloretilen

4-4' DDD - diclordifenildiclormetilmetan

4-4' DDT – diclordifeniltricloretan

2,4'-DDE – diclordifenildicloretilen

2,4'-DDD – diclordifenildiclormetilmetan

2,4'-DDT - diclordifeniltricloretan

∑ DDT – (4-4' DDE +2,4'-DDE  +4-4' DDD +2,4'-DDD+ 4-4' DDT+2,4'-DDT)

Pentaclorbenzen

Heptaclor

Heptaclor Epoxid (Izomeri A Şi B)

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Endosulfan I şi II

Clordecon

Clordane

Metoxiclor

Mirex

PAH - Hidrocarburi Poliaromatice

Naftalen

Acenaften

Acenaftilen

Antracen

Benz[A]Antracen

Benzo[A]Piren

Benzo[B]Fluoranten

Benzo[G,H,I]Perilen

Benzo[K]Fluoranten

Crisen
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Dibenz[A,H]Antracen

Fluoranten

Fluoren

Indeno[1,2,3-C,D]Piren

Fenantren

Piren

CR - cantitatea restantă

CMA – concentraţia maximă admisibilă

CMO – concentraţia maximă de orientare

POC - pesticide organoclorurate

BPC6 – bifenili policloruraţi:

1. BPC 28 - 2,4,4`-triclorbifenil

2. BPC 52 - 2,2`,5,5`-tetraclorbifenil

3. BPC 101 - 2,2`,4,5,5`-pentaclorbifenil

4. BPC 118 - 2,3`,4,4`,5-pentaclorbifenil

5. BPC 153 - 2,2',4,4`,5,5`-hexaclorbifenil

6. BPC 138 - 2,2`,3,4,4`,5`-hexaclorbifenil

7. BPC 180 - 2,2',3,4,4`,5,5'-heptaclorbifenil)

UNEP – Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu

pH - reacţia activă a concentraţiei ionilor de hidrogen

CHT – coeficientul hidrotermic al umidităţii, care caracterizează gradul de umezire a teritoriului

Metale grele (forme totale) – conţinutul total al tuturor formelor de metale în sol

Metale grele (forme mobile) – formele metalelor accesibile pentru plante, (inclusiv  forme

schimbabile,hidrosolubile şi uşor solubile)

Fosfor total – conţinutul total al formelor minerale şi organice de fosfor în sol

Fosfor mobil - formele minerale şi organice ale fosforului, accesibile pentru plante

POPs – Poluanţi organici persistenţi
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PREFAŢĂ

PĂMÂNTUL-CEA MAI MARE BOGĂŢIE!

Noi n-am moştenit pământul de la strămoşi, l-am
luat cu împrumut de la urmaşi.

Pe parcursul evoluţiei, natura, ecosistemele

terestre au creat la suprafaţa uscatului solurile,

învelişul de sol – pedosfera. Solurile s-au format

drept rezultat al interacţiunii dintre factorii pedogenetici în decurs de milenii. Diversitatea

acestor factori a contribuit la formarea învelişului pedologic foarte diferit, menţinînd echilibrul

ecologic cu condiţiile naturale ale fiecărui ecosistem.

Solurile constituie principala resursă naturală a Republicii Moldova. Cernoziomurile ocupă

75% din suprafaţa ţării. În raport cu multe alte state din Europa, Republica Moldova se

caracterizează printr-un grad înalt de valorificare agricolă a teritoriului şi prin ponderea mare a

terenurilor arabile care alcătuiesc 73% din suprafaţa terenurilor agricole.

Importanţa social-economică a solurilor este determinată de realizarea potenţialului lor

productiv, fiind folosite în calitate de mijloc de producere în agricultură. Învelişul de sol este

principala bogăţie naturală a ţării.

Monitoringul ecologic reprezintă supravegherea complexă, integrată a factorilor biotici şi a

celor abiotici, precum şi a modificărilor care au loc în structura şi funcţionarea ecosistemelor.

Monitorizarea solurilor este definită ca o activitate integrată de evaluare a concentraţiilor

în raport cu condiţiile de sănătate umană şi cele ecologice.

Solul este una din cele mai importante resurse naturale ale Republicii Moldova. În ultimele

decenii a crescut în mod deosebit presiunea antropică asupra lui. Ca urmare a dezvoltării

proceselor de eroziune, pierderi de humus, salinizare, soloneţizare în timpul irigării, impurificării

cu chimicale, alienare nejustificată a pământurilor valoroase, calitatea învelişului de sol folosit în

agricultură se reduce, fertilitatea solului scade. Solul este mai dificil de curăţat decît aerul sau

apa. Din această cauză nu trebuie de subestimat gravitatea poluării solului, deoarece în cazul dat

nu se poate aplica nici un procedeu de restabilire. Remedierea solului este posibilă prin acţiunea

factorilor naturali, ceea ce decurge foarte lent şi durează o perioadă îndelungată de timp.

Spre deosebire de celelalte componente ale mediului înconjurător, solul joacă rolul unui

absorbant, purificator şi neutralizator biologic de poluanţi, mineralizator al reziduurilor organice.

Foarte mult timp solul a avut capacitatea de autopurificare naturală a mediului înconjurător.

Pe parcursul anului 2012 în cadrul DMCM au fost continuate activităţile axate pe

problemele monitorizării calităţii solului şi sedimentelor pe teritoriul republicii, conform

Planului de lucru şi Programului de activitate aprobat. Au fost prelevate în total 153 probe, unde

http://www.sanatate.lx.ro/aer/
http://www.sanatate.lx.ro/apa
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s-a efectuat 1389 de analize şi s-au determinat 77 componente: pesticide organoclorurate (POC)

– ∑DDT (DDE, DDD, DDT), suma hexaclorciclohexan (∑HCH (alfa, beta, gama),

hexaclorciclohexan (HCH), diclordifenildicloretilen (4,4-DDE, 2,4-DDE),

diclordifenildiclormetilmetan (4,4-DDT), diclordifeniltricloretan (2,4-DD)

HCB – hexaclorbenzen, methoxychlor, aldrin, dieldrin, endrin, heptachlor, izomer A şi B;

endosulfan I şi II; Chlordecon, Pentaclorbenzen, Chlordane, Mirex); BPC7 - bifenili policloruraţi:

(BPC 28- 2,4,4`-triclorbifenil, BPC 52- 2,2`,5,5`-tetraclorbifenil, BPC 101101 - 2,2`,4,5,5`-

pentaclorbifenil, BPC 118- 2,3`,4,4`,5-pentaclorbifenil, BPC 138- 2,2`,3,4,4`,5`-hexaclorbifenil,

BPC 1532,2',4,4`,5,5`-hexaclorbifenil, BPC 180- 2,2',3,4,4`,5,5'-heptaclorbifenil); hidrocarburi

poliaromatice (acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benz[a]anthracene, benzo[a]pyrene,

benzo[b]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[k]fluoranthene, chrysene,

dibenz(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno (1,2,3-cd) pyrene, phenanthrene, pyrene,

naphthalene); forme totale şi mobile ale metalelor grele (cupru, zinc, nichel, plumb şi mangan),

azotul total şi fosforul total, azotul amoniacal, azotul nitriţilor, fosforul mobil, humus, potasiu,

calciu şi magneziu schimbabili, aciditatea de schimb (pHKCl) şi extractul apos (pHH2O).

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost prelevate şi analizate 88 probe de sol din cîmpurile

agricole a 9 raioane; 10 probe din zonele de agrement; 12 probe de sol din ambele părţi a liniilor

căiilor ferate: metale grele (forme totale); produse petroliere; hidrocarburi policloruraţi şi

pesticide organoclorurate. Au fost prelevate 24 probe în preajma depozitelor  unde au fost

păstrate pesticide învechite.

De asemenea au fost prelevate şi analizate 19 probe colectate din rîurile: Prut, Nistru, Bîc,

Răut şi lacurile de acumulare Costeşti, Ghidighici. În probele prelevate s-au determinat POC,

BPC, metalele grele (forme totale), conţinutul total al fosforului şi deasemenea produsele

petroliere.

Sesizând importanţa şi complexitatea acestei lucrări pentru instituţiile, departamentele şi

ministerele cu tangenţă la problemă 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

http://en.wikipedia.org/wiki/Acenaphthene
http://en.wikipedia.org/wiki/Acenaphthylene
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthracene
http://en.wikipedia.org/wiki/Benz(a)anthracene
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzo(a)pyrene
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzo(b)fluoranthene
http://en.wikipedia.org/wiki/Benzo(ghi)perylene
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysene
http://en.wikipedia.org/wiki/Dibenz(a,h)anthracene
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluoranthene
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorene
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Indeno(1,2,3-cd)pyrene&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Phenanthrene
http://en.wikipedia.org/wiki/Pyrene
http://en.wikipedia.org/wiki/Naphthalene
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1. INFRASTRUCTURA ŞI DIRECŢIILE PRIORITARE ÎN ACTIVITATEA DE

SUPRAVEGHERE A CALITĂŢII SOLULUI 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, secţiuni amplasate pe întreg
teritoriul Republicii Moldova.

Sistemul naţional de monitoring a fost înfiinţat în anii ’60 a 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;
- informatizarea sistematică a publicului privind calitatea mediului;
- înştiinţarea în regim de urgenţă a organelor cu funcţii de luare a deciziilor, privind gradul
excepţional de poluare a componentelor mediului.

Dispunînd de un potenţial uman şi tehnic adecvat, precum şi fiind deţinătorul a
3 Certificate de Acreditare (Apă, Aer, Sol) în conformitate cu cerinţele internaţionale, obţinute în
baza evaluării de către Centrul de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor al
Republicii Moldova, DMCM include 7 subdiviziuni: 4 Centre şi 1 secţie de monitorizare,
1 Centru de Monitoring Ecologic Integrat şi Management Internaţional şi Grupul de Expediţie:

Organigrama Direcţiei Monitoring al Calităţii Mediului

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING
Al CALITĂŢII MEDIULUI

Centrul
Monitoring Ecologic

Integrat şi Management
Informaţional

Grupul Hidrobiologie

Centrul
Monitoring al Calităţii

Aerului Atmosferic şi
Radioactivităţii Mediului

Grupul ExpediţieGrupul Hidrochimie

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

Monitoring
al Calităţii Solului

Centrul
de Analize Fizico-Chimice

Centrul
Monitoring al Calităţii
Apelor de Suprafaţă
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Una din priorităţile majore ale DMCM este familiarizarea sistematică a ministerelor,

departamentelor, instituţiilor abilitate, organelor cu funcţii de luare a deciziilor, a populaţiei etc.

cu informaţia referitoare la gradul de calitate a mediului ambiant pe teritoriul republicii.

Sistematic, se completează baza de date cu informaţia primară curentă referitoare la starea de

poluare a aerului, apelor de suprafaţă, solului, iar rezultatele obţinute sînt utilizate ulterior la

întocmirea buletinelor lunare şi săptămînale privind calitatea mediului ambiant, care se

difuzează conform Schemei aprobate de Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale precum şi se

amplasează şi pot fi vizualizate pe pagina WEB a serviciului - www.meteo.md. La momentul

depistării cazurilor de poluare extrem de înaltă pe teritoriul Republicii Moldova, în regim urgent

se întocmeşte Buletinul – Alertă (anexa 4). Sistematic se pregăteşte şi se difuzează informaţia

referitoare la calitatea solului, solicitată în scrisorile parvenite de la diferite categorii de

beneficiari, precum şi stipulată în Acordurile şi Contractele de colaborare cu diverse instituţii, atît

la nivel naţional, cît şi internaţional (fig 1).
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Fig. 1 Gradul de solicitare a informaţiei de către instituţii

şi agenţii economici în anul 2012

Actualmente CMCS este preocupat de monitorizarea calităţii solurilor şi dispune de o

reţea naţională de observaţii constituită în baza a 9 localităţi ale republicii, unde se efectuează

colectarea sumară a probelor de sol de pe 6257 ha teren agricol, primăvara înainte de semănatul

culturilor agricole şi toamna după colectarea recoltei. În toate cele 9 puncte de supraveghere

amplasate uniform pe teritoriul republicii, s-au  prelevat şi analizat 88 probe de sol după un şir de

indicatori (metale grele, pesticide, BPC, hidrocarburi poliaromatice, produse petroliere, indici

agrochimici, etc.).

http://www.meteo.md/
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De asemenea, Centrul efectuează analize complexe de sedimente din rîurile şi lacurile de

acumulare de pe teritoriul republicii, evidenţiază gradul de poluare a solurilor din traseele căilor

feroviare, depozitelor de pesticide şi din parcurile şi scuarele mun. Chişinău contaminate cu

pesticide organoclorurate, BPC, hidrocarburi poliaromatice, metale grele, produse petroliere.

Rezultatele privind indicii agrochimici ai solului, obţinute în cadrul DMCM, pot fi

utilizate la estimarea normelor de introducere a îngrăşămintelor în sol pentru diferite culturi

agricole, de asemenea la elaborarea  buletinelor lunare ce se difuzează conform schemelor

întocmite (anexele 5, 6), anuarului în cauză privind starea calităţii solului pe teritoriul Republicii

Moldova în anul 2012 şi informaţiei solicitate de diverse instituţii.

Astfel, la procesul de monitorizare al calităţii solului în anul 2012 au fost implicaţi

7 colaboratori, dintre care 90 % din angajaţi posedă studii superioare şi 10 % - studii medii

(fig.2).

m edii

superioare

Fig.2 Distribuirea personalului în concordanţă cu studiile obţinute

În dependenţă de studiile obţinute, 3 persoane sunt specialişti în domeniul chimiei şi

geografie, 1 – ecologie, 3 – altele (fig.3). În cadrul laboratorului activează personalul cu

aptitudini şi capacităţi intelectuale sporite în exercitarea unui monitoring adecvat.



10

3

1

3

Numărul personalului

Chimie-geografie
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Altele

Fig.3 Distribuirea personalului în concordanţă cu specialităţile obţinute

Numărul personalului cu experienţă de muncă în domeniu constituie: mai mult de 25 ani de

experienţă - 3 persoane, 5-10 ani – 2 persoane,  < 1 an – 2 persoane (fig.4).
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Fig.4 Distribuirea personalului în concordanţă cu experienţa de muncă

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.81 din 02 februarie 2009 şi Regulamentul

privind bifenilii policloruraţi (BPC) în Republica Moldova se efectuează lucrările de inventariere

a conţinutului de BPC în ulei din echipamentul electroenergetic cu volumul de ulei mai mare de

5 litri. Pe perioada anului 2012, pentru identificarea BPC în uleiul dielectric a fost efectuată

analiza preliminară a 116 probe de ulei transformator cu aparatul L2000DX pentru confirmarea

conținutului BPC depistat anterior în probele de ulei cu concentraţia mai mare ca norma

50 mg/kg, analizate detaliat 300 probe de ulei prin metoda gaz-cromatografică, în cadrul

proiectului EMP POPs. În total au fost elaborate 1743 procese verbale.
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Şeful Centrului a participat la întîlnirea Grupului de Coordonare Globală cu Grupurile

Regionale de Organizare pentru Planul Global de Monitoring al poluanţilor organici persistenţi în

cadrul Convenţiei de la Stockolm pe perioada 10-12 octombrie în Elveţia – or. Geneva. Iar pe

data de 31 octombrie şeful Centrului a mai participat la seminarul de consultare privind opţiunile

de intregrare a unui management durabil al substanţelor chimice în politicile sectoarelor ale

economiei naţionale, organizat în cadrul proiectului PNUD/KEMI.

Colaboratorii Centrului au participat la încercări de competenţă între 4 laboratoare:

“Set-Car” România, “Sea Marconi” Italia, “Geolab” al Institutului de Geologie şi Seismologie

AŞM privind determinarea conţinutului de BPC în uleiul dielectric.

Colaboratorii Direcţiei de Monitoring al Calităţii Mediului implicaţi
în procesul de monitorizare a calităţii solului
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2. DESCRIEREA SUCCINTĂ A METODELOR DE ANALIZĂ

ŞI PROCEDEELOR DE COLECTARE ALE PROBELOR DE SOL

2.1. Descrierea succintă a

metodelor de analiză.

În corespundere cu procedura

operaţională PО – MÎPst -

Cl,F,BPC - 5.4 – 03 pregătirea

chimică a probelor de sol în

scopul determinării conţinutului

reziduurilor de pesticide

organoclorurate şi bifenililor

policloruraţi este înfăptuită în

laborator prin următoarele procedee chimice: extragerea pesticidelor din probele de sol în

amestec de acetonă şi hexan (1:1), concentrarea extractului în vaporizatorul rotativ, purificarea

cu H2SO4, neutralizarea cu NaHCO3 (5 %), şi vaporizarea. Analiza cantitativă a fost realizată

prin intermediul cromatografului cu gaz cu detector de masăАТ 7990 Agilent Technologies.

Pregătirea chimică a probelor de aluviuni acvatice pentru determinarea conţinutului de

POC şi BPC s-a efectuat prin următoarele etape: extragerea pesticidelor din probele de sedimente

în amestec de acetonă şi hexan (1:1), purificarea cu H2SO4, neutralizarea cu NaHCO3 (5 %),

vaporizarea şi purificarea împotriva sulfului prin adăugarea cuprului activ, fitrarea prin Na2SO4 şi

vaporizarea.

Analiza cantitativă a fost realizată prin

intermediul cromatografului cu gaz cu detector de

masă АТ 7990 Agilent Technologies. Esenţa

metodei de determinare a formelor mobile ale

metalelor (cupru, zinc, plumb, nichel şi cadmiu)

constă în extragerea metalelor din sol cu soluţie

tampon acetat-amoniacală cu pH = 4,8 şi analiza

prin metoda spectrală cu absorbţie atomică.

Esenţa metodei de determinare a formelor totale ale metalelor grele (cupru, zinc, plumb,

nichel şi cadmiu) în aluviuni acvatice a fost înfăptuită în corespundere cu procedura

operaţională PО – MeFM – 5.4 – 08 ce constă în fierberea cu adăugarea acidului nitric

concentrat şi apă oxigenată, filtrarea şi analiza prin metoda spectrală cu absorbţie atomică.

Cromatograful cu fază lichid-gazoasă destinat
pentru determinarea substanţelor organice

Spectrofotometru cu absorbţie atomică
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Determinarea azotului nitric a fost efectuată prin metoda fotocolorimetrică cu acid

disulfofenolic. Precipitatul se prelucrează cu acid disulfofenolic, se neutralizează cu NaOH

de 10%, soluţia de culoare galbenă obţinută se analizează la fotocolorimetru.

Determinarea azotului total a fost realizată conform metodei Kjeldahl, ce constă în

extragerea azotului cu acid sulfuric concentrat la fierbere, ulterior prin neutralizarea cu NaOH de

40% la fierberea, sub presiune, picăturile trecînd prin alonjă interacţionează cu acidul boric de

2%. Soluţia de culoare verde obţinută se titrează cu acid sulfuric 0,02 mol/dm3 şi conform

cantităţii de acid sulfuric folosit se calculează cantitatea de azot în sol.

Determinarea azotului amoniacal. Esenţa metodei constă în extragerea ionilor de amoniu

schimbabili din sol cu soluţia de KCl şi obţinerea compusului de indofenol colorat în rezultatul

interacţiunii ionilor de amoniu cu hipocloritul de natriu şi salicilatul de natriu, în mediu bazic,

iar în final soluţia colorată se analizează la fotocolorimetru.

Determinarea fosforului total. Metoda este bazată pe interacţiunea fosforului cu

molibdatul de amoniu în mediu acid, formarea molibdatului de fosfor heteropoliacid şi reducerea

acestuia cu acid ascorbic pînă la complexul fosfo-molibdat, colorat în albastru deschis, iar în

final se analizează la fotocolorimetru soluţia colorată.

Determinarea fosforului şi potasiului mobil. Esenţa metodei constă în extragerea

compuşilor de fosfor şi potasiu mobili din sol cu soluţia de carbonat de amoniu, cu concentraţia

de 10 g/dm3 în raport sol-soluţie 1/20. Fosforul de culoare albastră din compusul de molibdat de

fosfor se determină la fotocolorimetru, iar potasiul - la fotometrul cu flacără.

Determinarea humusului după metoda Tiurin. Esenţa metodei constă în determinarea

indirectă a cantităţii totale de humus în sol şi în aluviuni prin evaluarea cantităţii de carbon, ce

rezultă la oxidarea carbonului organic din componenţa humusului cu soluţie de 0.4N de bicromat

de potasiu (K2Cr2O7) pregătit în soluţia 1:1 de apă şi acid sulfuric. Cantitatea oxidantului care se

consumă la oxidarea carbonului se determină conform diferenţei între cantitatea amestecului de

crom luat pentru oxidare şi cantitatea rămasă. Conform cantităţii oxidantului consumat se

calculează procentul conţinutului de humus.

Determinarea pH-lui constă în pregătirea extractului apos sau extractului cu concentraţia

sării KCl 1 mol/dm3 (1 N) în proporţia 1sol:2,5 soluţie şi determinarea potenţiometrică a pH-lui.

Determinarea calciului şi magneziului. Metoda constă în determinarea complexometrică

a calciului şi magneziului prin tratarea cu trilon B, folosindu-se indicatorul crom albastru închis.

Pentru determinarea calciului, pH-ul e necesar să fie mediu bazic-12,5-13,0, iar pentru magneziu

pH-ul - mediu bazic –10.
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Colectarea probelor de sol

2.2. Descrierea succintă a procedeelor de colectare a probelor de sol.

Colectarea probelor de sol a fost înfăptuită în corespundere cu РД 52.18.156-88.

Unul dintre cei mai importanţi factori ce influenţează rezultatul analizei de laborator şi,

respectiv, evaluarea corectă a gradului de poluare a solului cu pesticide, sunt prelevarea corecta a

probelor de sol, utilizarea metodelor de prelevare a probelor de sol conform cărora iniţial au fost

colectate probe răzleţe, apoi din aceste probe s-au pregătit probe combinate. Probele de sol se

recoltează în scopul controlului poluării solului şi evaluării calităţii lui. Probele combinate se

pregătesc din 25 de probe răzleţe.

Suprafeţele stabilite pentru colectarea

probelor corespund mărimilor: 100m x 100m sau

100m x 200m cu o aşezare tipică pentru

localitatea dată. Fiecare probă combinată

caracterizează poluarea solului cu pesticide pe o

suprafaţă de 10 – 20 hectare. Suprafeţele pentru

colectarea probelor se selectează la o distanţă de

100m de la marginea cîmpului. Probele răzleţe au

fost colectate cu hîrleţul de la adîncimea de 20 - 30cm a

stratului arabil din punctele de colectare amplasate în

poziţia de "plic". Probele din cîmpurile însămînţate cu cereale, cît şi din cîmpurile plantate cu

viţă de vie se colectează din rînduri şi printre rînduri. În livezi probele se prelevează la o distanţă

de 1 m de la tulpina pomilor.

3. EVALUAREA STĂRII AGROCHIMICE A SOLULUI

3. 1. Descrierea succintă a solurilor fondului funciar din Republica Moldova

Conform regionării pedogeografice actuale, pe teritoriul Republicii Moldova se evidenţiază

trei zone, 8 districte şi 14 raioane cu 8 subraioane. Aceste unităţi teritoriale se deosebesc prin

construcţia geologică, condiţiile de relief şi climă, componenţa învelişului de sol. În cadrul

fiecărui raion pedogeografic specificul particularităţilor regionale condiţionează starea actuală a

învelişului de sol şi modul de utilizare. Starea actuală a principalei bogăţii a ţării, care o

constituie solurile, este îngrijorătoare, însă în fiecare raion pedogeografic există anumite

particularităţi regionale sau locale.

Condiţiile bioclimaterice ale Republicii Moldova sunt neomogene şi diverse, ceea ce a

condiţionat formarea unui înveliş de sol foarte complicat şi variabil.
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De la Nord la Sud este foarte bine exprimată zonalitatea orizontală a învelişului de sol şi în

acelaşi timp prezenţa reliefului puternic fragmentat condiţionează diferenţierea verticală a

solurilor şi complică imaginea creată de zonalitatea latitudinală.

Partea de Nord a republicii reprezintă condiţiile naturale, caracteristice pentru aripa vestică

a silvostepei Est-europene. Aici regiunile deluroase erau ocupate de păduri de stejar şi carpen pe

soluri cenuşii, iar cîmpiile – de stepe mezofite pe cernoziomuri cambice şi tipice.

Centrul Moldovei, Podişul Codrilor, unde predomină altitudinile 300-400 m, iar suma

precipitaţiilor depăşeşte 650mm, prezintă un avanpost estic al pădurilor de foioase

Central-Europene. În aceste condiţii s-au format solurile brune.

La Sudul Moldovei se produce o îmbinare a silvostepei xerofite cu stejar pufos pe

cernoziomuri tipice şi a stepei xerofite cu păiuş şi negară pe cernoziomuri slab humifere

carbonatice.

Condiţiile naturale ale zonelor biogeografice menţionate au creat o mare variabilitate de

unităţi taxonomice (745) a învelişului de sol care, la rîndul lor, au creat şi menţin biodiversitatea

vegetală şi animală. Trei tipuri zonale de sol – brune, cenuşii (împreună alcătuiesc 11%) şi

cernoziomurile (75%), ce sunt reprezentate de multe subtipuri, genuri, specii, variante şi alte

unităţi taxonomice care, în comun cu variabilitatea solurilor intrazonale (hidromorfe, litomorfe,

halomorfe), formează învelişul de sol al ţării.

Deşi, de procesele de eroziune şi parţial de cele de salinizare sunt afectate suprafeţe destul

de mari, totuşi în republică o pondere mai mare o au solurile fertile. Învelişul de sol constituie

cea mai de seamă bogăţie naturală a Republicii Moldova, deoarece republica nu dispune de

zăcăminte minerale şi surse energetice, suprafaţa pădurilor naturale este foarte redusă, rezervele

de apă sunt de asemenea minimale, iar principala particularitate a învelişului de sol al Republicii

Moldova constă în predominarea cernoziomurilor pe o suprafaţă de peste 75 % din teritoriul

republicii.

După datele tab.1 şi fig.5 rezultă faptul că din suprafaţa totală a Republicii Moldova –

3384,6 mii ha, terenuri cu destinaţie agricolă - 2008,9 mii ha, este în creştere faţă de anii

precedenţi cu 1,1 mii ha. Cea mai mare parte din ele revenind terenurilor arabile 52,7 %, iar

restul viilor şi livezilor. Republica Moldova este o ţară cu economie agrară evidentă. Toate

ramurile de bază a economiei ţării îşi iau începutul în agricultură. Activitatea complexului

agroindustrial, ponderea căruia constituie în produsul intern brut 33 - 40 la sută, se bazează pe

exploatarea resurselor funciare.
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Tabelul 1

Repartizarea fondului funciar pe categorii

Categoria de destinaţie a terenurilor Suprafaţa totală, ha

2008 2009 2010 2011 2012
Terenuri cu destinaţie agricolă 1978,9 1984,6 2007,6 2008,7 2008,9
Terenurile localităţilor 315,7 311,4 311,6 312,2 312,2
Terenurile destinate industriei, transporturilor şi de altă
destinaţie 58,6 58,5 58,7 58,9 58,9

Terenurile destinate protecţiei naturii, ocrotirii sănătăţii,
activităţii recreative, terenuri cu valoare istorico-
culturală, terenuri ale zonelor suburbane şi ale zonelor
verzi

4,0 3,95 4,0 4,1 4,1

Terenurile fondului silvic 440,1 443,1 450 446,7 446,5
Terenurile fondului apelor 85,2 86 86,8 87,3 87,6
Terenurile fondului de rezervă 502,1 497 469,9 466,7 466,4

Total terenuri. 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6 3384,6
Impactul antropic asupra resurselor de sol, numărul consumătorilor ridicat a provocat

necesitatea de a ridica productivitatea culturilor agroindustriale, ce duce la o încordare extremă

între activitatea economică şi mediul natural, exprimată prin tendinţa de epuizare a unor resurse

naturale, prin apariţia fenomenelor de poluare şi deteriorare a unor factori de mediu natural.

De aici apare necesitatea controlului asupra stării solului, evidenţierea poluanţilor prioritari şi

înştiinţarea organelor cu funcţii de luare a deciziilor, predicţia modificărilor în cadrul învelişului

de sol, şi nu în ultimul rînd monitorizarea periodică a calităţii şi stării lui, în scopul efectuării

măsurilor de protecţie.

Fig.5. Structura fondului funciar după categorii, anul 2012



17

3.2. Caracterizarea învelişului de sol pe teritoriul Republicii Moldova

În acest paragraf este prezentată descrierea succintă a tipurilor de sol alese pentru

efectuarea investigaţiilor.

Solurile cenuşii

Ocupă înălţimile predominante (140-350m) ale Podişului de Nord, al dealurilor Prenistrene

şi al Codrilor. S-au format în condiţiile pădurilor de stejar cu înveliş ierbos dezvoltat. Sunt soluri

de trecere la cernoziomuri şi au o răspîndire largă în limitele fondului funciar cu destinaţie

agricolă a Moldovei. Tipul de sol cenuşiu este reprezentat de 4 subtipuri: albice, tipice, molice şi

vertice. Solurile cenuşii albice (cenuşii deschise) se întîlnesc fragmentar, de obicei pe roci luto-

nisipoase, suportate de argile la adîncimea de 150-200 cm. Solurile cenuşii tipice reprezintă

subtipul caracteristic tipului – cu un suborizont eluvial brun-cenuşiu. Solurile cenuşii molice

(cenuşii închise) se caracterizează cu A bine humifer, cu structura grăunţoasă mare, cu caracter

eluvial slab pronunţat. Solurile cenuşii vertice se formează sub păduri. Solurile cenuşii posedă o

fertilitate naturală relativ bună.

Cernoziomurile se întind pe cea mai mare parte din suprafaţa Republicii Moldova – peste

75 % (fig.6). acest tip de sol se deosebeşte prin caracterul acumulativ, bine humificat (pînă la

adîncimea 80-100 cm, conţinutul de humus depăşeşte 1 %) şi structura, afînat (molic).

Cernoziomul ca tip include următoarele subtipuri – argiloiluvial (podzolite), cambic, tipic şi

carbonatic.

Cernoziomurile argiloiluviale (podzolite)

Principalele arii de răspîndire a acestor soluri se află în limitele Podişului Moldovei de

Nord, Dealurilor Prenistrului, Podişului Moldovei Centrale. S-au format în condiţiile pădurilor

de stejar cu înveliş de ierburi bine dezvoltat, care contactează cu stepele mezofite. Denumirea

precedentă – cernoziomuri podzolite. Orizontul superficial este de tip molic, fără semne de

eluviere şi doar slab pudrat cu SiO2. Orizontul B în partea inferioară are caracter iluvial cu

conţinut mai ridicat de argilă fină, structură poliedrică, tasat.

Cernoziomurile cambice

Sunt larg răspîndite în limitele Podişului Moldovei de Nord, Dealurilor Prenistrului,

Podişului Moldovei Centrale. Se formează în condiţiile stepelor mezofite al zonei de silvostepă,

dar se întîlnesc şi sub păduri de stejar cu înveliş încheiat de ierburi. Profilul are un caracter

general molic, levigat, lipsit totalmente de carbonaţi. Ca regulă efervescenţa se începe ceva mai

jos de limita inferioară a orizontului B. Se deosebesc de cernoziomurile podzolite prin lipsa

diferenţierii eluvial-iluviale a profilului şi a pudrei de siliciu, iar de cele tipice – printr-o levigare

mai adîncă a carbonaţilor, argilizare „în situ”, compactare mai pronunţată, structură nuciformă –

prismatică în partea de mijloc a profilului.



18

Cernoziomurile tipice

Reprezintă subtipul modal al tipului. Se formează în condiţii de stepă, uneori cu pîlcuri de

stejar pufos. Orizontul A este bine humificat, structurat şi afînat. Orizontul B – de tranziţie, este

mai slab humificat, cu structura grăunţoasă mare şi diferite forme de carbonaţi. Subtipul se

divizează în două genuri – moderat humifere şi slab humifere. Primele se formează sub stepele

mezofite şi stepele xerofite cu pîlcuri de stejar pufos, ultimele – sub stepele xerofite cu

comunităţi de negară şi păiuş. Ele sunt mai slab humificate, carbonaţii apar în partea inferioară a

orizontului A. Structura pronunţată, grăunţoasă, mică, relativ hidrostabilă.

Cernoziomurile carbonatice

Sunt răspîndite în majoritatea raioanelor republicii, predomină în centrul şi sudul

Moldovei. Aceste subtipuri de cernoziomuri s-au format în condiţii climaterice mai aride şi

regim hidrotermic mai contrastant. Contactează teritorial cu cernoziomurile tipice slab humifere.

Spre deosebire de alte subtipuri de cernoziomuri, sunt caracterizate prin acumulare şi conservare

pronunţată a carbonaţilor în profil, deseori la suprafaţă. Compoziţia şi proprietăţile

cernoziomurilor carbonatice sunt aproape identice cu cele ale celor tipice slab humifere.

Se deosebesc de ele prin prezenţa carbonaţilor în stratul arabil, reacţie mai alcalină, conţinut mai

scăzut de humus, stabilitate mai mică la procesele de eroziune datorită compoziţiei

granulometrice mai grosiere.

Solurile aluviale

Sunt cele mai tinere şi se formează în luncile rîurilor pe depunerile aluviale recente. Ele se

divizează în subtipuri - tipice, stratificate, hidrice, vertice şi turbice. Solurile aluviale pot fi

salinizate, soloneţizate, gleizate. Aceste caractere se evidenţiază la nivel de gen.

Clasificarea tipurilor de sol din Republica Moldova este reprezentat în figura următoare.

75,00%

14,20%

0,70%
9,50%

5,90%

cernoziomuri

soluri aluviale
şi deluviale

soluri brune
soluri cenuşii

alte soluri

Fig. 6. Ponderea principalelor tipuri de soluri din Republica Moldova.
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3.3. Determinarea indicilor agrochimici ai solului

Calitatea solului rezultă din interacţiunile complexe între elementele componente ale acestuia

şi poate fi legată de intervenţiile defavorabile şi practicile agricole neadaptate la condiţiile de

mediu. Evaluarea calităţii solurilor constă în identificarea şi caracterizarea factorilor care limitează

capacitatea productivă a acestora.

În cadrul investigaţiilor agrochimice au fost realizate lucrări de evaluare a conţinutului de

azot total, azotului nitraţilor şi celui amoniacal, a conţinutului fosforului atît total cît şi mobil,

potasiului mobil, calciului şi magneziului (formele de schimb), de asemenea, a fost determinat

conţinutul de humus în sol, pH (extractul apos) şi aciditatea de schimb (pHKCl) în 88 probe

colectate de pe suprafaţa cu 6257 ha, de terenuri agricole, (tab.2) şi 10 probe din parcuri şi scuare

(tab. 7).

Tabelul 2

Reţeaua de supraveghere a calităţii solului în anul 2012

În zona de Nord au fost investigate cîmpurile agricole din raioanele: mun. Bălţi, Soroca

şi Rezina. Au fost supuse monitorizării 2684 ha, de pe care s-au colectat 30 probe de sol.

Structura învelişului de sol cercetat pentru zona respectivă constituie: 33 ha - reprezintă

lăcovişti vertice fluvice slab salinizate argilos, 188 ha - sol cenuşiu molic submoderat humifer

luto-argilos, 1069 ha -cernoziom obişnuit puternic profund argilo-lutos şi cernoziom obişnuit

erodat slab argilo-lutos, 962 ha - cernoziom cambic puternic profund argilo-lutos şi cernoziom

cambic puternic profund submoderat humifer  argilo-lutos, 432 ha -cernoziom podzolit puternic

profund, luto-argilos şi cernoziom podzolic puternic profund submoderat humifer luto-argilos.

Analiza probelor de sol denotă, că cernoziomurile obisnuite şi podzolice din punctele

nominalizate se caracterizează printr-o reacţie a pH – lui slab alcalină (7,37-8,39 pH),

Nr.
d/o

Locul colectării probei Nr.de
probe

colectate

Suprafaţa
investigată, haRaionul localitatea

1. mun. Bălţi Elizaveta 10 1198
2. Cahul Giurgiuleşti 10 752
3. Soroca Rubleniţa 10 716

4. Rezina Mateuţi 10 770

5. Ungheni Corneşti 10 161
6. mun.Chişinău Băcioi 10 486

7. Taraclia Corten 10 614

8. Străşeni Lozova 8 80

9. Ştefan-Vodă Purcari 10 1480
Total 9 88 6257
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Fig.7 Clasificarea solurilor după conţinutul de
humus în solurile zonei de Nord
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cernoziomurile cambice variază de la slab acidă (pH 6,74) pănă la slab alcalină (pH 8,24),

solurile lăcovişte - moderat alcalină (pH 8,53-8,54) .

Conţinutul de humus determină gradul

de fertilitate al acestuia, în ceea ce priveşte

aprovizionarea cu humus a solurilor din

localităţile din zona de Nord a republicii,

variază de la scăzut (2,6%) pînă la ridicat

(5,8%), reprezentînd o importanţă majoră

pentru structura solului, cît şi pentru nutriţia

plantelor Fig.7.

Rezerva de azot în sol variază de la

1411,0 pînă la 3934,0 mg/kg, iar de fosfor (P2O5) 546 mg/kg - 2286 mg/kg. Asigurarea solurilor

cu azot nitric este în fond foarte scăzută - scăzută (în 63% conţinuturile de azot nitric variază de

la 2,33 mgN-NO3/kg pînă la 9,77 mgN-NO3/kg). În resturi 37% clasificarea solurilor după

conţinutul de azot nitric şi capacitatea lui de nitrifivare variază de la moderat 12,73 mgN-

NO3/kg pînă la ridicat 28,85 mgN-NO3/kg. Solul din terenurilor agricole, în fond se

caracterizează cu un conţinut modeart- foarte ridicat de fosfor mineral (P2O5), şi optim-foarte

ridicat de potasiu mineral (K2O). Conţinutul de calciu şi magneziu schimbabili în solul de pe

toate cîmpurile supravegheate a zonei de Nord este scăzut- optim.

În zona de centru s-au colectat 28 probe de sol de pe terenurile agricole din raioanele:

Ungheni, Străşeni şi mun. Chişinău cu suprafaţa de

727 ha, unde predomină cercetarea

cernoziomurilor cambice, obişnuite, carbonatice

(480 ha), şi solurile cenusiu de padure şi cenusiu

molic (133 ha).

Rezultatele analizelor indică, că conţinutul

procentual de humus în solurile cîmpurilor

monitorizate, variază de la foarte scăzut la

moderat Fig.8, caracterizîndu-se printr-o reacţie

-slab alcalină - moderat alcalină a pH – lui.

Scăderile conţinutului de humus se explică

prin faptul că, fertilizările organice se realizează pe suprafeţe din ce în ce mai mici, în timp ce s-a

extins foarte multproape s-a generalizat practica arderii miriştilor cerealelor păioase, lipsind

astfel solul de materia organică necesară formării humusului.

Fig.8 Clasificarea solurilor după conşinutul
de humus în solurile zonei de Centru
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Rezerva de azot în sol variază de la 851 pînă la 2434 mg/kg, iar de fosfor - de la

507 la1510 mg/kg. Solurile din zonă dispun de un  conţinut scăzut-optim de calciu şi magneziu

schimbabili.

Asigurarea cernoziomurilor carbonatice din această zonă cu fosfor mobil, se încadrează

în intervalul de la moderat la foarte ridicat. Solurile acestei regiuni pot fi definite cu un conţinut

moderat - optim –forte ridicat de potasiu mobil şi cu un conţinut scăzut-modert-optim de azot

nitric. Factori restrictivi ai fertilităţii solului o constituie şi faptul că s-au redus foarte mult dozele

de îngrăşăminte chimice aplicate la plantele de cultură datorită scăderii puterii economico-

financiare a agricultorilor cît şi folosirii unilaterale a anumitor îngrăşăminte chimice şi în special

cele pe bază de azot, eroziunea, hidromorfismul de coastă, sărăturarea în lunci, gleizarea,

compactarea primară şi secundară, dehumificarea etc

În zona de Sud au fost colectate 30 probe de sol din cîmpurile agricole ale raioanelor:

Cahul, Taraclia şi Ştefan-Vodă. Suprafaţa de teren investigată a constituit 2846 ha, dintre care

1421 ha - cernoziom carbonatic, 1425 ha – cernoziom obişnuit.

Cernoziomurile carbonatice cît şi cele obişnuite prezintă extrema sudică. Cernoziomurile

sudice conţine foarte puţin humus, se deosebeşte prin culoarea cenuşie, structura slab pronunţată

şi puţin stabilă. Cernoziomul carbonatic posedă un potenţial scăzut de productivitate.

Cea mai importantă componentă a oricărui sol şi cel mai cantitativ indice al fertilităţii

potenţiale şi efective se consideră conţinutul de humus. Anume de cantitatea şi componenţa

substanţei organice în mare măsură depinde regimul nutritiv şi hidric, proprietăţile agrochimice

şi fizice ale solurilor.

Rezultatele analizelor denotă că conţinutul de

humus în cernoziomurile din sud variază de la

foarte scăzut pînă la moderat (1,7% 3,9%) Fig.9,

iar reacţie pH- ului variază de la slab alcalin( pH-

7,38- 8,42) la moderat alcalin ( pH- 8,51-8,73).

Rezervele de azot total în probele analizate se

încadrează în limitele 1138,0 – 2059,0 mg/kg, iar de

fosfor total – 713,0 – 1853,0 mg/kg. Referitor la

formele mobile, cernoziomurile zonei de Sud se

caracterizează cu un conţinut moderat – optim -ridicat de potasiu mobil. Asigurarea cu fosfor

mobil în raioanele investigate a fost depistată că moderată - ridicată. Conţinutul de calciu şi

magneziu schimbabili variază de la scăzut la optim. Necompensarea pierderilor de substanţe

organice şi micşorarea în fiecare an a elementelor nutritive va duce implicit la scăderea fertilităţii

şi reducerea esenţială a volumului şi calităţii recoltelor.

Fig.9 Clasificare solurilor după conţinutul de
humus în solurile zonei de Sud
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scăzut
13%
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67%
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20%
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4. CARACTERIZAREA CALITĂŢII SOLULUI

4.1 Caracterizarea calităţii solului pe terenurile agricole

Securitatea populaţiei nu a fost asigurată, ceea ce a afectat în special mediul rural, care s-a

aflat sub influenţa  îndelungată a diferitor compuşi chimici, inclusiv persistenţi. Impactul  acestor

xenobiotici nu a fost stopat, el a devenit doar mai puţin exprimat. Aceşti poluanţi de mediu pătrund

în organismul uman atât prin contact profesional (în procesul de prelucrare a solului şi a plantelor),

cât şi cu produsele alimentare şi apa potabilă. Un pericol deosebit pentru starea de sănătate a

populaţiei şi a factorilor mediului înconjurător îl prezintă substanţele din grupa de poluanţi organici

persistenţi (POPs). În perioada anilor şaptezeci ai secolului trecut, preparatele organoclorurate din

această grupă au fost pe larg utilizate în agricultură în calitate de insecticide. Fiind introduse în

mediu, astăzi aceste substanţe chimice se întîlnesc pretutindeni, inclusiv în ţesuturile fiinţelor vii.

Luînd în considerare, că impactul mediului ambiant asupra organismului uman este inevitabil, se

impune necesitatea efectuării măsurilor de asanare, în dreptate spre reducerea riscului de acţiune a

substanţelor toxice prin diminuarea conţinutului lor în organism. Prin intermediul unor măsuri

simple este posibilă nu doar micşorarea nivelului de încorporare a acestor poluanţi chimici, dar şi

eliminarea eficientă şi inofensivă a unor cantităţi de substanţe toxice din organism.

În scopul protejării sănătăţii umane şi a mediului faţă de aceste substanţe în luna mai anului

2001 la Stockholm a fost adoptată Convenţia privind Poluanţii Organici Persistenţi, care a intrat în

vigoare în mai 2004. Convenţia stipulează că fiecare parte va interzice sau va lua măsurile legale şi

administrative necesare pentru eliminarea sau limitarea producerii şi utilizării pesticidelor

organoclorurate (POC) şi a produşilor chimici industriali – bifenili policloruraţi (BPC) şi

hexaclorbenzen (HCB). Aceste obligaţiuni şi le-a asumat şi ţara noastră prin ratificarea Convenţiei

de la Stokholm la 19 februarie 2004. În rezultatul măsurilor întreprinse de către autorităţile

Republicii Moldova, ca parte la Convenţia de la Stockholm privind POPs, impactul stocurilor de

pesticide inutilizabile şi interzise a scăzut considerabil, pericolul însa mai persistă.

Aplicarea POC pe teritoriul Republicii Moldova a fost suspendată din anul 1970.

Concomitent, gradul înalt de persistenţă al ∑DDT şi capacitatea mare de migraţie a generat

necesitatea monitorizării conţinutului de ∑ DDT şi metaboliţilor săi – DDE, DDD, DDT în obiectele

mediului ambiant, inclusiv şi în sol. Insecticidul DDT este semivolatil, insolubil în apă, solubil în

solvenţi organici, avînd o stabilitate ridicată. Persistenţa şi stabilitatea sa, ca şi a compuşilor înrudiţi

în mediu este decelată în sol pînă la 50% după 10-15 ani de la aplicare. DDT-ul are un efect nefast

asupra mediului înconjurător.
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Conform Planului de Lucru şi Programului de Activitate, CMCS monitorizează dinamica

poluării solului pe intervale şi cu rotaţie de 4-5 ani în scopul determinării conţinutului de POPs în

solurile cîmpurilor agricole. În anul 2012 au fost prelevate şi analizate probe de sol din aceleaşi

puncte de control ce au fost monitorizate în anul 2008.

Pe parcursul anului 2012 în vederea realizării monitoringului asupra calităţii solului au fost

colectate 88 probe din cîmpurile agricole (tab.2).

Controlul asupra poluării solului cu pesticide organoclorurate după 21 componenţi - alfa-,

beta-, gama-hexaclorciclohexan; 4,4'-DDE, 2,4'-DDE – diclordifenildicloretilen; 4,4'-DDD, 2,4'-

DDD –diclordifenildiclormetilmetan; 4,4'-DDT, 2,4'-DDT - diclordifeniltricloretan; HCB –

hexaclorbenzen, Pentaclorbenzen, heptaclor, heptaclor epoxid (izomeri A şi B), aldrin, dieldrin,

endrin, endosulfan I şi II, metoxiclor, Mirex) au fost efectuate pe o suprafaţa de 6257 ha de cîmp

agricol din 9 raioane ale Republicii Moldova: com. Elizaveta, mun. Bălţi, s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul,

com. Rubleniţa; r-nul Soroca, s. Mateuţi, r-nul Rezina, com. Corneşti, r-nul Ungheni, com. Băcioi,

mun. Chişinău, com. Corten, r-nul Taraclia, com. Lozova, r-nul Străşeni, com. Purcari,

r-nul Ştefan-Vodă (tab.2). Probele au fost  prelevate în perioada de vară – toamnă a anului, de pe

diferite câmpuri cu culturi: grîu, floarea-soarelui, orz, mazăre, porumb, vie, livadă.

4.1.1 Conţinutul de pesticide organoclorurate

Conţinutul sumei DDT (DDT + DDE + DDD)

DDT-ul ca atare nu este foarte toxic. Acest pesticid este însă metabolizat în DDE (diclor –

difenil – dicloretan) care are o toxicitate reductabilă. DDE se acumulează în grăsimile. DDT-ul este

un pesticid care a fost mult utilizat în cazul culturilor agricole, mai ales la cele de bumbac, pentru

controlul unor boli (malarie, tifos) transmise prin intermediul unor insecte ca vectori (ţînţari, purici,

păduchi). Produsul a fost interzis a fi utilizat sau sever restricţionat în numeroase ţări (inclusiv în

ţara noastră). De regulă, efectele acute pe termen scurt ale DDT-ului asupra organismului uman sunt

relativ limitate, dar expunerile pe termen lung au fost asociate cu boli cronice şi cu risc de cancer la

sîn. De asemenea, expunerea la DDT poate apărea şi prin consumul anumitor alimente, pesticidul

fiind detectat pretutindeni în hrană (ouă, legume, fructe, carne) şi chiar în laptele matern.

Folosit timp îndelungat  DDT poate opri reciclarea substanţelor organice din solurile cultivate,

ameninţând grav fertilitatea lor. Omul, utilizează ierbicide pentru a distruge un număr restrâns de

organisme ce populează biosfera, dar ele acţionează în mod cu totul diferit, asupra tuturor

organismelor şi plantelor de cultură. În prezent DDT-ul este considerat "cetăţeanul principal al

globului" deoarece a fost găsit peste tot de la cercul polar pînă la ecuator. CMA pentru DDT
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şi HCHT în sol este egală cu 0,1 mg/kg ,iar CMA pentru HCB în sol este egală cu 0,03 mg/kg

( Anexa 1).
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Fig. 10 Dinamica conţinutului maxim a sumei DDT în solurile
cîmpurilor agricole, a.a 2008-2012

În anul curent în 7 raioane sunt prezentate în tab.3 depăşiri ale CMA nu s-au depistat, dar s-au

înregistrat 7 cazuri cu depăşiri ale CMA în s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul, pe o suprafaţa de 506 ha cu

concentraţia maximală 6,58 CMA (0,6558 mg/kg). Iar în com. Băcioi, mun. Chişinău, s-au

înregistrat 2 cazuri cu depăşiri ale CMA pe o suprafaţa de 91 ha cu concentraţia maximală

9,16 CMA (0,9158 mg/kg) (tabelul 4, Fig.10).

În probele monitorizate, reziduri de pesticide precum (∑HCH (alfa, beta, gama) şi

hexaclorbenzen (HCB) nu depăşesc CMA, concentraţia maximală a ∑HCH a constituit 0,37 CMA

(0,0372mg/kg) şi a HCB 0,2 CMA (0,0007mg/kg) în s. Giurgiuleşti, r-nul Cahul. Pentru resturi

pesticide enumerate mai sus concentraţiile sunt mai jos de limita de detecţie sau nu s-au depistat.
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Tabelul 3
Conţinutul sumei DDT în solul cîmpurilor agricole investigate în anul 2012

Localitatea Cultura

Cantitatea totală Conţinutul mediu

de probe
prelevate

de suprafaţă
monitorizată,

ha
mg/kg în CMA

Mun. Bălţi,
com. Elizaveta

Toate
soiurile de

culturi
10 1198 0,0655 0,66

R-nul Soroca,
com Rubleniţa

Toate
soiurile de

culturi
10 716 N.D.

R-nul Rezina,
com. Mateuţi

Toate
soiurile de

culturi
10 770 0,0629 0,63

R-nul Ungheni,
com. Corneşti

Toate
soiurile de

culturi
10 161 0,0189 0,19

Taraclia, com.
Corten

Toate
soiurile de

culturi
10 614 0,0855 0,86

R-nul Străseni,
com. Lozova

Toate
soiurile de

culturi
8 80 0,0756 0,76

Tabelul 4
Conţinutul sumei DDT în solul cîmpurilor agricole investigate în anul 2012

Localitatea Cultura

Cantitatea
totală Conţinutul

de probe
prelevate

de suprafaţă
monitorizat, ha

minim maxim

mg/kg în CMA mg/kg în
CMA

1 2 3 4 5 6 7 8

Cahul

grîu 4 367 0,0371 0,37 0,486 4,86
floarea-soarelui 1 74 0,3106 3,11

orz 1 62 0,3171 3,17
mazăre 1 24 0,2683 2,68
porumb 2 188 0,1045 1,05 0,6558 6,56

vie 1 37 0,0019 0,02
Total pe raion 10 752 0,0019 0,02 0,6558 6,56

Chişinău

porumb 3 144 0,0167 0,17 0,9158 9,16

floarea-soarelui 3 196 0,0043 0,04 0,0226 0,23

vie 2 62 0,0017 0,02 0,0128 0,13

livadă 1 24 0,2557 2,56
grîu 1 60 0,0354 0,35

Total pe raion 10 486 0,0017 0,02 0,9158 9,16
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Ştefan-Vodă vie 10 1480 0,0017 0,02 0,0519 0,52

Total pe raion 10 1480 0,0017 0,02 0,0519 0,52
Republica
Moldova

grîu 5 427 0,0725 0,72 0,486 4,86
floarea-soarelui 4 270 0,3149 3,1326 0,04 0,23

orz 1 62 0,3171 3,17
mazăre 1 24 0,2683 2,68
porumb 5 332 0,6725 1,9658 0,2745 15,72

vie 13 1583 0,0053 0,0847 0,04 0,56
livadă 1 24 0,2557 2,56

Total pe republică 30 2772 0,0017 0,02 0,9158 9,16

Viţă de Vie din com. Lozova, r-nul Străşeni
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4.1.2. Conţinutul de bifenili policloruraţi în solul din cîmpurile agricole

Bifenilii policloruraţi reprezintă un grup vast de hidrocarburi aromatice halogenate. Bifenilii

policloruraţi sunt un amestec al compuşilor cu diferit conţinut de clor, care iau naştere în procesul

de tratare cu clor al bifenililor. Sursele principale  de poluare ai mediului cu bifenilii policloruraţi

sunt emisiile industriale. BPC pătrund în mediu în urma scurgerilor din transformatoarele şi

condensatoarele de tensiune înaltă, conductorilor de căldură, mecanismelor hidraulice, spălării şi

evaporării din diferite instalaţii termice, deversărilor deşeurilor industriale lichide, exploatării

incorecte a instalaţiilor de înhumare a deşeurilor depozitate. Răspândirea BPC în mediu

înconjurător se produce în urma evaporării şi transportării de către curenţii de aer şi cursurile de

apă. Este remarcabil faptul că în funcţie de anotimp şi de temperatura aerului bifenilii policloruraţi

îşi pot modifica componenţa şi compoziţia sa în atmosferă. A fost demonstrat că BPC sunt prezenţi

doar în stratul de suprafaţă a solului (0-10cm), iar perioada lor de dezintegrare în sol oscilează de la

2,5 la 45 ani. BPC sunt consideraţi substanţe extrem de toxice pentru organismul uman şi au o

acţiune negativă asupra tuturor organelor. Un pericol real prezintă capacitatea lor ca şi a dioxinelor

de sinergism. BPC posedă aceleaşi proprietăţi toxice ca şi dioxinele şi mecanismul lor de acţiune

asupra organismului uman este identic.

Investigaţiile asupra conţinutului ∑BPC(6) în sol au fost efectuate pe terenurile incluse în

reţeaua de supraveghere a calităţii solului. De pe 88 de cîmpuri a 9 sate din 9 raioane au fost

colectate 88 probe combinate de sol, ce au fost supuse analizelor pentru BPC(6) (tab.2).

Analiza datelor demonstrează că conţinutul mediu de ∑BPC6 este neînsemnat în solurile agricole

ce nu depăşesc CMA. Conţinutul maxim constituie 0,0051 mg/kg (0,09 CMA) care a fost înregistrat

în com. Purcari, r-nul Ştefan-Vodă de pe cîmpurile cu vie, cu o suprafaţă de 256 ha. Conţinuturile

medii a bifenililor policloruraţi sunt prezentate în (fig. 11).

CMA pentru BPC în sol este egală cu 0,06 mg/kg
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Fig.11 Conţinutul mediu a sumei BPC(6) în solul din cîmpurile agricole, 2012
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4.1.3 Conţinutul metalelor grele în  solul din cîmpurile agricole

Monitorizarea metalelor grele este definită

ca o activitate integrată de evaluare a

concentraţiilor lor în raport cu condiţiile de

sănătate umană şi cele ecologice.

Metalele grele sunt compuşii naturali ai

scoarţei terestre. Ele nu pot fi descompuse sau

distruse. Acumulîndu-se în corpul nostru posedă

proprietatea de a frîna sau bloca procesele

biochimice intracelulare, au proprietăţi

mutagene şi cancerigene. Metalele grele sunt recunoscute cu având potenţial toxic pentru plante şi

alte organisme vii. Totuşi, numai prezenţa elementului toxic în sol nu va avea un efect negativ

asupra organismelor dacă acel element nu este disponibil în forma chimică toxică.

Zincul (Zn) este un micronutrient esenţial pentru creşterea plantelor, dar în concentraţii mari

devine toxic. Este uşor absorbit de rădăcini şi se deplasează în frunze. În concentraţii crescute

afectează la plante absorbţia altor elemente, de exemplu fierului. În cazul animalelor Zn poate să

afecteze metabolismul Cuprului (Cu), dacă concentraţia în ierburi trece de 220 mg/kg substanţă

uscată.

Cupru (Cu) intră în compoziţia chimică a multor substanţe. El constituie componentul

metalic al fenoloxidazei, lactazei, acid-ascorbic. Carenţa cuprului apare mai ales pe terenurile

mlaştinoase. Aceasta se manifestă prin vestejirea şi decolorarea până la o nuanţă albă a frunzelor

tinere. De asemenea, este semnalată în special la pomi şi cereale. Astfel, la pomi lăstarii tineri

prezintă frunze cu marginile arse sau clorozate iar înflorirea şi fructificarea sunt oprite. La cereale,

vîrfurile plantelor se albesc, frunzele se răsucesc şi mor, creşterea internodurilor este oprită.

De regulă se acumulează în rădăcinile plantelor, mai puţin în frunze. Ca şi Zn este un microelement

esenţial pentru nutriţia plantelor, dar la concentraţii mari devine toxic.

Plumbul (Pb) este un metal greu, de culoare gri-argintie cu densitatea foarte mare. Plumbul

se numără printre poluanţii majori ai mediului, datorită caracterului său cumulativ, cu efecte toxice

şi a cărui concentraţie a crescut îngrijorător în ultimele decenii. Plumbul, este considerat poluantul

numărul unu din grupa oligomineralelor xenobiotice, datorită numărului mare de intoxicaţii.

Nichelul (Ni) este toxic pentru plante ca şi pentru animale, toxicitatea crescînd cu aciditatea

solului.

Manganul (Mn) are un rol important în utilizarea corpului uman pentru vitamina B1 şi C, în

producerea insulinei de către celule beta din pancreas. Cele mai mari conţinuturi de mangan se

găsesc în cereale, legume, nuci şi ceai.
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În plante numeroase enzimi sunt activate de Mn. În glicoliza ca şi în alte procese în care este

prezentă fosforilarea, un rol important are prezenta manganului, piruvatoxidaza, oxalacetat de

carboxilaza, oxalsuccinat de carboxilaza, alfa-cetoglutaratoxidaza, enzima acidului malic, enzima

acidului citric, enzima acidului izocitric sunt activate de Mn. Fosfochinaza, fosfotransferaza,

fosfataza, nucleotid pirofosfattransferaza şi enolaza sunt activate de inoii de Mn, o activitate mai

ridicată a peroxidazei în boabele de grâu indusa de o nutriţie suplimentara cu Mn, dar şi o activitate

mai intensă a catalizei. Manganul este necesar pentru reducerea nitraţilor. Manganul favorizează

înmulţirea bacteriilor din nodozităţi la leguminoase, precum şi acumularea unei cantităţi mai mari

de azot, prin activarea sistemului enzimatic care catalizează reacţia dintre hidroxilamina şi derivaţii

glutamici. Suplimentarea cu mangan favorizează conţinutul de vitamina C la tomate şi castraveţi.

Simptomele de carenţă la dicotiledonate apar sub formă de cloroză la frunzele tinere, între nervuri,

spre deosebire de aceea a fierului care apare pe toată frunza sau aceea de magneziu care începe la

frunzele bătrîne. Volumul celulelor este mai mic iar pereţii celulari au o permiabilitate mai scăzută.

Conţinutul formelor mobile a metalelor grele

În anul 2012 în laboratorul CMCS s-au efectuat analize privind conţinutul de metale grele (forma

mobilă), în probele de sol din cîmpurile agricole, ce sunt reprezentate în tabelul 5.

Tabelul 5

Conţinutul formelor mobile a metalelor grele în solul

din cîmpurile agricole

Locul colectării
probei

Parametrul monitorizat, mg/kg
Cu Ni Zn Pb Mn

min max min max min max min max min max

1 mun. Bălţi,
com. Elizaveta 0,20 0,60 0,93 2,22 0,46 3,54 0,41 2,68 26,99 77,97

2 r-nul Cahul,
com. Giurgiuleşti 0,62 2,01 1,42 3,32 0,43 1,62 1,65 3,79 29,91 61,67

3 r-nul Soroca,
com. Rubleniţa 0,17 0,41 1,06 1,88 1,50 5,94 0,0 0,88 29,69 57,09

4 r-nul Rezina,
s. Mateuţi 0,0 2,68 0,57 3,53 0,58 4,11 0,16 3,72 14,76 43,84

5 r-nul Ungheni,
com. Corneşti 0,32 2,93 0,22 2,8 0,90 2,86 0,0 2,75 16,01 139,99

6 mun. Chişinău,
com. Băcioi 0,15 0,95 0,45 2,77 0,56 1,51 0,51 3,38 17,63 64,26

7 r-nul Taraclia,
com. Corten 0,17 0,87 0,35 2,86 0,39 0,98 0,89 3,46 15,37 31,76

8 r-nul Străşeni,
com. Lozova 0,14 1,31 0,37 0,89 0,37 2,58 0,0 0,82 19,48 43,86

9 r-nul Ştefan-Vodă,
com. Purcari 0,0 1,67 0,04 4,15 0,22 2,22 0,0 5,72 10,80 46,18

Analizînd datele obţinute observăm că conţinutul maxim de nichel mobil s-a înregistrat în

com. Purcari, r-nul Ştefan-Vodă - 4,15 mg/kg, dar conținutul minim - 0,04 mg/kg. Conţinutul de

zinc mobil - s-a înregistrat în com. Purcari, r-nul Ştefan-Vodă cu minima de 0,22 mg/kg şi maxima
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de 5,94mg/kg în com. Rubleniţa, r-nul Soroca. Conţinutul maxim pentru mangan mobil -

139,99 mg/kg în com. Corneşti, r-nul Ungheni şi minima – 10,80 mg/kg în com. Purcari,

r-nul Ştefan-Vodă, pentru cupru mobil maxima a fost depistată cu 2,93 mg/kg în com. Corneşti,

r-nul Ungheni şi plumb mobil maxima fiind de 5,72 mg/kg iar minimile au fost depistate cu

0,16 mg/kg în r-nul Rezina, s. Mateuţi Pe teritoriul gospodăriilor investigate, nu s-au înregistrat

cazuri de poluare cu CMA în metalele grele formele mobile.

Conţinutul formelor totale a metalelor grele

Analiza datelor denotă că conţinutul metalelor grele (forme totale) în probele de sol din

cîmpurile agricole este neînsemnată şi nu depăşeşte CMA tab.6.

Tabelul 6

Conţinutul formelor totale a metalelor grele în solul

din cîmpurile agricole

Locul colectării
probei

Parametrul monitorizat, mg/kg
Cu Ni Zn Pb Mn

min max. min max. min max. min max. min max.

1 mun. Bălţi,
com. Elizaveta 16,39 31,95 29,76 47,80 45,21 84,35 14,61 22,34 458,69 586,79

2. r-nul Cahul,
com. Giurgiuleşti 15,94 45,58 27,42 37,77 40,14 57,66 11,04 15,58 428,17 615,06

3 r-nul Soroca,
com. Rubleniţa 16,31 27,33 26,08 33,07 45,91 57,82 8,24 13,48 495,77 555,79

4 r-nul Rezina,
s. Mateuţi 15,76 22,79 26,94 33,14 40,49 51,78 10,10 15,17 490,57 663,88

5 r-nul Ungheni,
com. Corneşti 8,24 35,63 12,47 39,18 23,99 56,37 1,30 10,52 304,51 707,24

6 mun. Chişinău,
com. Băcioi 12,82 54,82 17,37 43,32 26,37 64,27 2,64 21,28 272,83 615,36

7 r-nul Taraclia,
com. Corten 17,59 53,30 28,96 36,17 43,72 63,35 11,19 15,78 491,21 623,45

8 r-nul Străşeni,
com. Lozova 24,34 90,49 21,19 37,65 34,80 52,39 3,84 10,15 387,13 558,98

9 r-nul Ştefan-Vodă,
com. Purcari 14,99 49,39 18,59 32,10 26,79 46,85 3,34 11,20 335,72 555,66

Rezultatele analizelor indică, că conţinutul maxim de cupru total s-a înregistrat în probele

prelevate din cîmpurile agricole cu viţă de vie din com. Lozova, r-nul Străşeni cu maxima de

90,49 mg/kg. Referitor la zinc total s-a depistat cu maxima de 84,35 mg/kg în mun. Bălţi,

com. Elizaveta colectate din cîmpurile cu păşune, conţinutul maxim pentru nichel total s-a

înregistrat în com. Elizaveta, mun. Bălţi maxima fiind de 47,80 mg/kg, prelevate din cîmpurile

agricole cu păşune.

Conţinutul minim pentru plumb total – 1,30 mg/kg în com. Corneşti, r-nul Ungheni şi maxima –

22,34 mg/kg în com. Elizaveta, mun. Bălţi.

Conţinutul de mangan total observat în solurile variază de la 272,83 pînă la 707,24 mg/kg şi

sunt prezentat în fig. 12.

Pentru Cu, Ni, Zn, Mn şi Pb nu s-au înregistrat depăşiri ale CMA.
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Cîmpurile agricole
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Fig. 12 Dinamica conţinutului manganului (forma totală) în solurile
cîmpurilor agricole, a anului 2008-2012

4.2 Caracterizarea solurilor a patului carosabil a liniilor căilor ferate.

Transportul joacă un rol important în dezvoltarea economică a statului, dar totodată el este

unul dintre cei mai importanţi poluatori ai mediului înconjurător. În Republica Moldova trei tipuri

de transport au cunoscut o dezvoltare mai importantă: transportul auto, transportul feroviar şi

transportul aerian. Problema combaterii efectului negativ pe care îl are transportul feroviar asupra

mediului înconjurător a reprezentat în ultimele decenii un obiectiv important, datorită legăturii

reversibile între mediu, om-sănătate şi trafic. Transportul feroviar fiind o sursă mobilă de poluare,

are un impact negativ asupra mediului înconjurător, acest impact propagîndu-se atît în mod direct

cît şi indirect asupra sănătăţii omului, deşi transportul rutier este o sursă mai mare de poluare.

Lucrările efectuate cuprinde o prezentare a efectelor negative asupra poluării solului datorate

transportului feroviar. Pentru a evidenţia impactul transportului feroviar asupra solului au fost

prelevate la adîncimea de 0-10 cm, şi analizate 12 probe de sol, de pe ambele părţi a liniilor căilor

ferate: Bălţi-Otaci, Bălţi-Floreşti, Ungheni-Chişinău, Chişinău-Reni, Cahul-Giurgiuleşti,

Chişinău-Reni.

Efectul negativ a transportului feroviar asupra învelişului de sol al carosamentului

drumurilor este determinat de nivelul concentraţiilor de metale grele (Cu, Ni, Zn, Pb, Mn) şi

produse petroliere.

Din analizele efectuate se observă că unele metale grele Zn şi Ni sunt uşor ridicate,

înregistrînd pentru Zn cu maxima – 109,70 mg/kg , pe calea ferată Ungheni-Chişinău, partea stîngă
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şi pentru Ni – 41,30 mg/kg, pe calea ferată Ungheni-Chişinău, partea stîngă (Fig.13).Pentru

celelalte metale grele Cu, Mn şi Zn concentraţiile sunt aproape de nivelul de fond (Fig.14)

Depăşiri ale CMA a metalelelor grele în solurile colectate din traseele enumerate mai sus nu

s-au depistat.
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4.3 Caracterizarea calităţii solului în depozitele de pesticide.

După destrămarea URSS au fost

rămase peste 7,245 tone de pesticide

inutilizabile depozitate în stocurile ale

republicii în mare parte în condiţii

nesigure. Cu suportul statelor NATO şi

altor organizaţii internaţionale, au fost deja

evacuate 1300 tone de pesticide iar altele

aproximativ 2000 tone au fost centralizate

în depozite securizate. Asociaţiei

internaţionale de protecţie a mediului şi sănătăţii publice (IHPA), sănătatea a peste 7 milioane de

oameni din Republica Moldova, Ucraina şi România este afectată de stocurile de pesticide

moştenite de ţară noastră din timpurile sovietice, iar strategia de Dezvoltare a Sistemului de

Sănătate 2008-2017 atestă o dependenţă dintre rata sporită a mortalităţii şi gradul de utilizare a

pesticidelor în agricultură.

Toate pesticidele sunt toxice pentru unele sau chiar pentru toate organismele vii şi

componentele mediului înconjurător. Odată cu creşterea volumului de pesticide produse şi utilizate

apare şi problema impactului lor negativ, problema deşeurilor şi ambalajelor de pesticide.

În Republica Moldova cantităţi enorme de pesticide au fost importate în perioada practicării

agriculturii intensive în anii 70-80 al secolului XX. Multe din aceste substanţe aşa şi nu au fost

utilizate din motivul interzicerii sau învechirii lor. Se cunosc mii de cazuri de intoxicare sau boli

cronice în rîndul persoanelor care au lucrat în sectorul protecţiei plantelor sau intoxicarea

persoanelor, în special a copiilor, de la gestionarea incorectă a acestor substanţe, a depozitelor, unde

ele au fost păstrate sau de la utilizarea incorectă a ambalajelor lor.

Pesticidele învechite, inutilizabile, neidentificate sau interzise nu trebuie să fie aplicate în nici

un caz. Solurile din apropierea depozitelor sunt frecvent contaminate, inclusiv cu DDT.

Depozitele de pesticide trebuie să fie amplasate nu mai aproape de 200 m de la localitate,

surse de apă, furaje, cîmpuri şi terenuri agricole, ferme pentru animale şi pentru asigurarea

protecţiei contra incendiilor este important ca depozitul să fie înconjurat cu un şanţ betonat. În

lucrul cu pesticidele, trebuie respectate regulile de igienă şi sănătate publică şi prevederile protecţiei

muncii.

Conform Programului de activitate şi Planului de lucru CMCS în anul curent s-a continuat

controlul depozitelor de pesticide în scopul determinării cantităţilor restante de pesticide

organoclorurate după 21 componenţi - alfa-, beta-, gama-hexaclorciclohexan; 4,4'-DDE, 2,4'-DDE –

diclordifenildicloretilen; 4,4'-DDD, 2,4'-DDD –diclordifenildiclormetilmetan; 4,4'-DDT, 2,4'-DDT

- diclordifeniltricloretan; HCB – hexaclorbenzen, Pentaclorbenzen, heptaclor, heptaclor epoxid

(izomeri A şi B), aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan I şi II;, metoxiclor, Mirex) şi BPC.
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Au fost efectuate lucrări de determinare a cantităţii restante de pesticide organoclorurate în sol

din preajma depozitelor, unde au fost păstrate pesticide învechite în r-nul Ialoveni, s. Hansa şi

r-nul Cantemir, s. Ciobalaccia.

Din preajma fiecărui depozit au fost colectate şi analizate 24 probe de sol, la distanţa de 10 m

de la depozit (adîncimea 0-10 cm şi 50-60 cm) şi la distanţa de 50 m de la depozit (adîncimea

0-10 cm) în direcţiile de Nord, Sud, Vest şi Est.

În r-nul Cantemir, s. Ciobalaccia pentru ∑HCH au fost depistate concentraţii în toate probele

prelevate la distanţa de 10 m, cu maxima – 0,0407 mg/kg (0,41 CMA), înregistrată în direcţia de Est

de la depozit, în partea de Sud cu nivelul maxim – 2,0466 mg/kg (20,47 CMA), în Vest maxima

fiind de 0,487 mg/kg (4,87 CMA), insa în partea de Nord nu s-au depistat. Pentru ∑DDT s-au

înregistrat cazuri de poluare în probele prelevate la distanţa de 50 m şi 10 m cu maxima – 0,7534

mg/kg (7,53 CMA) în partea de Est, în partea de Sud s-a înregistrat nivelul maxim de 1,6944

mg/kg (16,94 CMA), în partea de Vest maxima fiind – 2,3814 mg/kg (23,81 CMA), în partea de

Nord nu s-au depistat.

În probele prelevate din r-nul Cantemir, s. Ciobalaccia minima s-a înregistrat 0,0002 mg/kg

în direcţia de Sud la adîncimea de 10 m pentru pentaclorbenzen şi maxima 0,0025 mg/kg pentru

HCB  în direcţia de Vest la adîncimea de 10 m.

În preajma depozitului din r-nul Ialoveni, s. Hansa poluarea solului cu ∑HCH în partea de Est

0,1431 mg/kg (1,43 CMA), nivelul maxim s-a înregistrat 0,0622 mg/kg şi minima – 0,01 mg/kg în

direcţia de Sud de la depozit. Pentru ∑DDT cazuri de poluare s-a înregistrat în direcţia de Est

0,1561 mg/kg (1,56 CMA) distanţa de la depozit 10 m, Sud 0,3279 mg/kg (3,28 CMA) distanţa de

la depozit 10 m, Vest 0,1116 mg/kg (1,12 CMA) la distanţa de 50 m şi Nord s-a înregistrat cu

maxima de 0,0574 mg/kg (0,57 CMA) şi minima 0,04 CMA.

În r-nul Ialoveni, s. Hansa  s-a înregistrat valoarea maximală de 0,0003 mg/kg pentru HCB în

direcţia de Sud la adîncimea de 10 m şi minima de <0,0002 mg/kg mai jos de limita de detecţie

pentru pentaclorbenzen, în celelalte direcţii nu s-a depistat.

Conţinutul de bifenili policloruraţi în r-nul Cantemir, s. Ciobalaccia s-au prelevat probe dar nu s-a

depistat în nici una din direcţii. Pentru r-nul Ialoveni, s. Hansa concentraţia maximală s-a înregistrat

0,0063 mg/kg (0,11 CMA) direcţia de Est la adîncimea de 50-60 cm şi minima de 0,02 mg/kg

direcţia de Vest la adîncimea de 10 cm. Pentru resturi pesticide enumerate concentraţiile sunt mai

jos de limita de detecţie sau nu s-au depistat.
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4.4. Caracterizarea calităţii solului din parcuri şi scuaruri din mun. Chişinău.

Conform Programului de activitate pentru anul 2012 în

perioada de vară - toamnă s-au colectat şi analizat probe de sol

din 10 parcuri şi scuaruri (tab.7) amplasate pe teritoriul mun.

Chişinău în scopul determinării POC, BPC, hidrocarburi

poliaromatice, metale grele şi produse petroliere.

În mun. Chişinău sunt situate multe parcuri şi scuaruri.

Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt este cel mai vechi parc conceput şi amenajat în

manieră clasică la Chişinău. Se consideră că ar fi fost plantat în 1818. De fapt, planul a fost

întocmit de Ozmidov, în anii 1816–1817, arhitectul şi inginerul cadastral al Basarabiei în acei

ani. Lucrările principale au început a se efectua în 1825, cînd inginerul cadastral Bogdan Eitner a

trasat aleile, au fost plantaţi arbori şi arbuşti, înclusiv 1000 de salcîmi.

Forma definitivă Grădina Publică si-a căpătat-o în 1835. Mai târziu apar întrările, două

fîntîni arteziene cu o adâncime de 13 m, 2 orologii. Accesul în parc era cu plată. Pînă în anul

1863 parcul era înconjurat de un gard de nuiele, înlocuit de unul din lemn, apoi de un zid de

piatră, la hotărârea Primăriei şi în sfârşit de un gard din fontă, proiectat de Alexander

Bernardazzi.

În 1885, aici a fost montat monumentul lui Aleksandr Puşkin, iar în 1928 - cel al lui

Ştefan cel Mare. În 1958 a fost amenajată Aleea Clasicilor cu 12 busturi ale clasicilor literaturii

române, cărora în anii 1990 s-au alăturat busturi ale unor mari literaţi români din secolul al

XX-lea. În parc se numără 50 specii de arbori, cîţiva dintre ei - duzi şi salcâmi - atingînd vârsta

de 130–160 ani. În prezent parcul este un loc plăcut de odihnă, în centrul oraşului ca şi Scuarul

Catedralei, parcul este situat în centrul oraşului şi se învecinează cu Piaţa Marii Adunări

Naţionale.
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Grădina Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt

Parcul Rîşcani este situat între 2 sectoare ale mun. Chişinău: Ciocana şi Rîşcani, fondat

în anul 1970, format în baza unui masiv de pădure natural. Pe timpurile sovietice parcul purta

numele lui Boris Glavan. Suprafaţa totală a parcului constituie 32 de hectare. Parcul este

despărţit în două părţi pe strada Aleco Russo care îl intersectează. În ambele părţi ale parcului

sînt lacuri care cedează ca mărime celui de la Valea Morilor. Parcul este situat de-a lungul străzii

Dimo din sectorul Rîşcani şi strada Sadoveanu de la Ciocana. În general copaci foioşi, în  partea

sa de jos, dinspre Rîşcani, în mare parte predomină pădurea de pini, plantată la fondarea

parcului. Parcul este foarte pitoresc în orice anotimp al anului, în special primăvara şi toamna

tîrzie. De pe terenurile cele mai înalte se deschide o panoramă excelentă a oraşului. Mult mai

îngrijită arată acea parte a parcului, care e situată în dreapta străzii A. L. Russo.
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Lacurile din ambele părţi ale parcului sînt puternic poluate şi este interzis scăldatul.

Parcul Rîşcani, str. Alecu Russo

4.4.1. Conţinutul de pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi

Tabelul 7

Conţinutul de pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi
în solul din parcuri şi scuaruri.

Nr.
d/o Locul colectării probei

Concentraţia parametrilor exprimată în
CMA

∑DDT ∑BPC6

1. Grădina Botanică, str.Grădina Botanică 0,13 0,01

2. Parcul Valea Farmecelor,  str.Valea Crucii 0,03 0,02

3. Parcul Valea Trandafirilor,  bd. Dacia 0,10 0,04

4. Parcul Rîşcani, str. Alecu Russo 0,19 0,13

5. Parcul Calea Orheiului, str. Calea Orheiului 0,10 0,03

6. Parcul Silvic Valea Gîştelor, şos.Balcani 0,75 0,05

7 Parcul la Izvor, str.Calea Ieşilor 0,33 0,01

8 Parcul Buiucani, str.Nicolae Costin 0,18 0,03

9 Parcul Valea Morilor, str.Dragomirna 0,07 0,04

10 Grădina Publică, bd. Ştefan cel Mare 0,07 0,01

Probele de sol au fost colectate din parcuri şi scuaruri de pe o suprafaţa de 4x4 metri şi

adîncimea de 0-10cm, selectate din mun. Chişinău. Rezultatele analizelor denotă că conţinutul de
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pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi este neînsemnat. Conţinutul ∑DDT s-a

înregistrat cu maxima de - 0,75 CMA din Parcul Silvic Valea Gîştelor. Conţinutul ∑BPC6 s-a

observat în cantităţi mai ridicate maxima fiind de – 0,13 CMA din Parcul Rîşcani,

str. Alecu Russo.

Conţinutul maxim de HCB constituie 0,0005 mg/kg din Parcul Silvic Valea Gîştelor şi

minima – 0,0003 mg/kg Parcul Rîşcani, iar în celelalte parcuri şi scuaruri nu s-a depistat HCB

sau sînt mai jos de limita de detecţie. Valorile de HCH variază de la 0,0006 mg/kg (0,01 CMA)

pînă la 0,0037 mg/kg (0,04 CMA).

4.4.2 Conţinutul formelor totale ale metalelor grele.

Depăşiri ale CMA pentru Cu, Ni, Zn şi Mn nu s-au depistat (tab. 8). Pentru

plumb total s-au înregistrat depăşiri ale CMA în probele prelevate din Parcul Silvic Valea

Gîştelor, cu maxima de 39,53 mg/kg (1,23 CMA).

Tabelul 8

Conţinutul metalelor grele cupru, nichel, zinc, plumb, mangan (forme totale).

Nr.
d/o Locul colectării probei

Conţinutul, mg/kg
Cu

CMA
132

mg/kg

Ni
CMA

80
mg/kg

Zn
CMA
220

mg/kg

Pb
CMA

32
mg/kg

Mn
CMA
1500

mg/kg

1. Grădina Botanică, str. Grădina
Botanică 25,10 26,94 43,46 12,95 483,49

2. Parcul Valea Farmecelor,
str. Valea Crucii 13,73 23,02 42,95 12,60 458,11

3. Parcul Valea Trandafirilor,
bd. Dacia 50,49 23,24 53,24 13,64 425,63

4. Parcul Rîşcani, str. Alecu Russo 23,80 22,87 69,80 16,49 375,93

5. Parcul Calea Orheiului, str. Calea
Orheiului 12,98 23,34 36,89 8,89 397,27

6. Parcul Silvic Valea Gîştelor,
şos. Balcani 34,35 24,83 39,67 39,53 387,41

7. Parcul la Izvor, str. Calea Ieşilor 16,75 26,62 51,37 12,99 388,55

8. Parcul Buiucani, str. Nicolae
Costin 13,82 22,32 44,07 7,33 439,43

9. Parcul Valea Morilor,
str. Dragomirna 12,68 23,84 35,58 4,27 449,82

10. Grădina Publică, bd. Ştefan cel
Mare 39,35 30,80 52,50 15,76 476,19
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Fig.15 Conţinutul de metale grele (formă totală) în solurile
prelevate de pe parcurileşi scuarurile mun. Chişinău

Fig.16 Conţinutul de metale grele (formă totală) în solurile
prelevate de pe parcurile şi scuarurile mun. Chişinău

4.4.3. Conţinutul produselor petroliere.

Conţinutul produselor petroliere în probele efectuate din parcurile şi scuarurile

mun. Chişinău a fost depistat cu minima – 4,8 mg/kg în parcul Buiucani, str. Nicolae Costin şi

maxima -116,8 mg/kg parcul Rîşcani, str. Alecu Russo. Iar în celelalte parcuri şi scuaruri nu s-au

depistat produse petroliere în solul monitorizat.
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5. INVESTIGAREA SEDIMENTELOR

ÎN LACURILE DE ACUMULARE ŞI RÎURILE REPUBLICII

Apa este un factor important în echilibrele

ecologice, iar poluarea acesteia este o problemă

actuală cu consecinţe mai mult sau mai puţin grave

asupra populaţiei.

Poluarea apelor afectează calitatea vieţii la

scară planetară. Apa reprezintă sursa de viaţă pentru

organismele din toate mediile. Calitatea ei a început

din ce în ce mai mult să se degradeze ca urmare a

modificărilor de ordin fizic, chimic şi bacteriologic.

Una din cauzele poluării reprezintă administrarea masivă a pesticidelor în lucrările

agricole care se deplasează prin sol fiind transportate de apa de ploaie sau de la irigaţii pîna la

pînza freatică. Unele din aceste substanţe se degradează lent, acumulîndu-se în unele  plante sau

animale ce sînt consumate de om. Apa fiind principalul vehicol al pesticidelor, ele distrug sau

ameninţă echilibrul biologic al unităţilor acvatice.

În anul 2012, DMCM a continuat investigaţiile asupra sedimentelor din 2 lacuri de

acumulare şi 4 rîuri (tab.9), în scopul determinării POC şi BPC. De asemenea, în probele de

sedimente a fost determinat conţinutul formelor totale ale azotului, fosforului, metalelor grele şi

produselor petroliere.

Tabelul 9

Reţeaua de monitorizare a aluviunilor acvatice în anul 2012

Nr.
d/o

Denumirea obiectului
acvatic Localitatea Nr.de

probe

1 lacul Costeşti or. Costeşti 2
2 lacul Ghidighici or. Vatra 2

3 r. Prut

s. Şirăuţi 2
or. Branişte 2

s. Valea Mare 2
or. Leova 2

s. Giurgiuleşti 2

4 r. Bîc
mun. Chişinău

aval 1

s. Gura Bîcului 1
5 r. Nistru s. Otaci 1

s. Palanca 1
6 r. Răut s. Ustia 1

Total 19

rîul Prut, secţiunea s.Valea Mare
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Secţiunea punctului de monitoring
rîului Prut

5.1. Conţinutul de pesticide organoclorurate în sedimente

Depunerea pesticidelor pe fundul rezervoarelor de apă joacă un rol foarte important în

procesul de purificare al apelor. În afară de aer şi sol, pesticidele sunt prezente şi în apă, unde

ajung prin intermediul apelor uzate industriale şi de unde se pot volatiliza în atmosferă sau se pot

depune în mâl, pe fundul albiilor. În apă, perioada de remanenţă a pesticidelor este,de regulă,

mai îndelungată decât în sol. Concentraţia pesticidelor în apă poate să se schimbe brusc, în timp

ce, de obicei,în sedimente creşte încet un anumit timp şi

apoi scade treptat.

În cadrul ecosistemelor acvatice sedimentele sunt

locul unde se desfăşoară o serie întreagă de procese

fizico-chimice şi biologice care influenţează echilibrul

ecologic al ecosistemelor respective. Eliberarea

nutrienţilor din sedimente este un factor important în

dinamica acestora şi depinde în mare măsură de

procesele care au loc la interfaţa apa-sedimente.

Sedimentele pot acumula, de asemenea, poluanţi prezenţi în masa apei, afectând în acest fel

comunităţile de organisme care trăiesc în acest mediu (macronevertebrate bentonice). Este sigur

că populaţia generală absoarbe pesticidele organoclorurate în mare masură metaboliţii ∑DDT din

una sau mai multe surse, inclusiv cu apa potabilă. Reziduurile de pesticide organoclorurate au

fost decelate în apa surselor subterane luate în studiu.

Orice activitate umană e o potenţială sursă de poluare a apelor, eventual indirectă (prin

intermediul poluării atmosferei sau solurilor). Nivelul înalt de poluare a apelor de suprafaţă are

loc în urma aplicării excesive a îngrăşămintelor şi pesticicidelor pe terenurile cîmpurilor

agricole. Deplasarea pesticidelor sub formă de soluţie sau  suspensie se face atît prin scurgerea

apelor de suprafaţă a solului datorită precipitaţiilor şi irigaţiilor cît şi prin levigarea în adîncime.

În anul 2012 au fost prelevate şi analizate 19 probe în perioada de vară-toamnă a anului,

din 2 lacuri de acumulare şi 4 rîuri (tab.9).

Analiza datelor denotă, că conţinutul ∑DDT în sedimentele din lacurile de acumulare şi rîuri este

neesenţial. Cea mai înaltă valoare s-a înregistrat în r. Prut, cu maximă 0,63 mkg/kg, în secţiunea

s. Şirăuţi, iar minima – 0,01 mkg/kg, în lacul de acumulare Costeşti, or. Costeşti (fig.17). Dinamica

sumei DDT depistate în sedimentele din lacurile de acumulare şi rîurile republicii pentru anii

2008- 2012 este prezentată în (Fig.18). Se observă o tendinţă de creştere a sumei DDT în

comparaţie cu anii precedenţi.

Rîul Bîc
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Fig.17 Conţinutul sumei DDT depistat  în sedimentele
din lacurile de acumulare şi rîurile republicii, a. 2012

Stocarea şi procesarea computerizată a datelor privind calitatea solului
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Tabelul 10
Conţinutul mediu POC din lacurile de acumulare şi rîurile republicii, anul 2012

Data
colectării Locul colectării probei AlfaHC

H
Beta-
HCH

Gama-
HCH

Suma
HCH

o,p-
DDE

p,p-
DDE

o,p-
DDD

p,p-
DDD

o,p-
DDT

p,p-
DDT

Suma
DDT

03.05.12
r. Prut, s. Şirăuţi

N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0008 0,0243 0,0027 0,0108 0,0028 0,0211 0,0625

03.10.12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0014 0,0007 0,0021 0,0019 N.D. 0,0061

02.05.12 r. Răut, s. Ustie N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0002 0,0013 N.D. 0,0018 N.D. <0,0025 0,0033

03.05.12
lacul Costeşti, or. Costeşti

N.D. N.D. 0,0011 0,0011 N.D. 0,0005 N.D. N.D. <0,0009 N.D. 0,0005

04.10.12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0009 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0009

04.05.12 r. Nistru, s. Otaci N.D. N.D. 0,0012 0,0012 N.D. 0,0031 0,0008 0,0026 0,001 0,0033 0,0108

10.05.12
r. Prut, s. Valea-Mare

N.D. N.D. <0,0007 <0,0007 <0,0003 0,0019 0,0011 0,0026 N.D. <0,0025 0,0056

11.10.12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0014 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0014

10.05.12 r. Bîc, mun. Chişinău, în aval N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0025 N.D. 0,0032 0,0029 <0,0025 0,0086

15.05.12
r. Prut, or. Leova

N.D. N.D. <0,0007 <0,0007 N.D. 0,0013 N.D. 0,0017 N.D. <0,0025 0,003

26.10.12 N.D. N.D. <0,0007 <0,0007 <0,0003 0,0018 0,0005 0,0016 N.D. <0,0025 0,0039

16.05.12 r. Prut, s. Giurgiuleşti N.D. N.D. 0,0007 0,0007 0,0003 0,0048 0,0009 0,0031 N.D. <0,0025 0,0091

25.10.12 N.D. N.D. 0,0013 0,0013 0,0003 0,0069 0,0008 0,0028 N.D. <0,0025 0,0108

17.05.12 r. Nistru, s. Palanca N.D. N.D. <0,0007 <0,0007 0,0003 0,0125 0,0013 0,0079 0,0033 0,0328 0,0581

17.05.12 r. Bîc, s. Gura Bîcului, la
confluenţă cu r.Nistru N.D. N.D. 0,0026 0,0026 N.D. 0,0107 0,0024 0,008 N.D. 0,0026 0,0237

10.05.12 lacul Ghidighici, or. Vatra N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0

11.10.12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

03.05.12 r. Prut, or. Branişte N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,001 0,0004 0,0009 0,0009 <0,0025 0,0032

04.10.12 N.D. N.D. <0,0007 <0,0007 N.D. 0,0007 N.D. 0,001 0,001 <0,0025 0,0027

N.D. – nu s-a depistat.
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Fig. 18 Dinamica  sumei DDT depistate în sedimentele
din lacurile de acumulare şi rîurile republicii, a.a. 2008- 2012

5.2 Conţinutul de bifenili policloruraţi în sedimente, anul 2012

În scopul monitorizării conţinutului de BPC7 în sedimentele din obiectele acvatice, incluse

în reţeaua de monitorizare a DMCM (tab.9), în  perioada de primăvară - toamnă au fost colectate

19 probe din 2 lacuri de acumulare şi 4 rîuri.

Datele obţinute şi prezentate în (tab.11), denotă că valorile sumei BPC6 în probele de

sedimente prelevate din lacurile de acumulare şi rîurile monitorizate sunt neesenţiale. Conţinutul

maxim s-a înregistrat în r. Bîc, s. Gura Bîcului – 0,0082 mkg/kg, iar minim 0,0004 mkg/kg şi

sunt mai jos de limita de detecţie în sedimentele lacului de acumulare Ghidighici, or. Vatra.
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Tabelul 11

Conţinutul BPC în sedimente şi rîurile republicii, anul 2012

Nr
d/o Prelevarea probei

Conţinutul, mkg/kg
PCB
28

PCB
52

PCB
101

PCB
153

PCB
138

PCB
180

PCB
118

Suma
PCB6

1. r. Răut, s. Ustia 0,0007 0,0007 0,0013 0,0013 0,0015 N.D. 0,0022 0,0055

2. r. Prut, s. Şirăuţi
0,0010 0,0004 0,0004 0,0003 0,0005 N.D. 0,0006 0,0026
0,0009 0,0004 N.D. <0,0003 <0,0004 N.D. 0,0004 0,0013

3. lacul Costeşti,
or. Costeşti

N.D. <0,0003 0,0003 0,0005 0,0005 <0,0005 0,0005 0,0013
N.D. N.D. N.D. 0,0005 0,0005 0,0005 0,0003 0,0015

4. r. Prut, s. Branişte 0,0004 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0004
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0,0003 N.D.

5. r. Nistru, s. Otaci 0,0006 0,0016 0,0019 0,0009 0,0012 N.D. 0,0021 0,0062

6. lacul Ghidighici,
or. Vatra

N.D. N.D. N.D. <0,0003 <0,0004 N.D. N.D. <L.D
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

7. r. Prut, s. Valea-Mare 0,0008 0,0003 <0,0003 0,0003 <0,0004 <0,0005 0,0003 0,0014
0,001 0,0005 0,0004 0,0004 N.D. N.D. 0,0004 0,0023

8. r. Bîc, mun. Chişinău,
în aval N.D. 0,0007 0,0006 0,0008 0,0011 <0,0005 0,0010 0,0032

9. r. Prut, or. Leova 0,0008 0,0003 N.D. 0,0003 N.D. N.D. N.D. 0,0014
0,0006 0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0004 <0,0005 <0,0003 0,0009

10. r. Prut,
s. Giurgiuleşti

0,0009 0,0004 N.D. 0,0003 0,0004 N.D. 0,0004 0,002
0,0005 N.D. N.D. 0,0003 <0,0004 N.D. N.D. 0,0008

11. r. Nistru, s. Palanca 0,0007 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 N.D. 0,0005 0,0025
12. r. Bîc, s. Gura Bîcului N.D. 0,0020 0,0016 0,0015 0,0022 0,0009 0,0027 0,0082

N.D. - în proba analizată nu s-a depistat

5.3 Conţinutul formelor totale ale metalelor grele în sedimente, 2012

Metalele grele de regulă includ metalele cu masa atomică mai mare de 50, plumbul,

arsenul, mercurul, cadmiul, cobaltul, nichelul, seleniul, fierul, argintul, zincul, cromul, cobaltul,

manganul, etc. Metalele grele au proprietatea de a se concentra în organismele şi plantele

acvatice.

Principalele surse de poluare a apelor cu metale grele sunt: surse geologice (naturale);

utilizările industriale şi casnice ale sărurilor de metale grele de exemplu cele de crom la tăbăcării,

cele de cupru, arsen, zinc şi  mercur în pesticide, sau plumbul în benzină; din excreţiile umane şi

animale; din infiltraţiile de la haldele de gunoi.

În cadrul Programului de lucru s-au  supus  analizei prin metoda spectrală cu absorbţie

atomică 5 metale grele  (Cu, Zn, Pb, Ni şi Mn) din probele de sedimente colectate pe parcursul

anului în punctele incluse în reţeaua de monitorizare (tab. 9) sînt prezentate în tab.12
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Tabelul 12
Conţinutul mediu al metalelor grele (forma totală) în lacurile de acumulare

şi rîurile republicii, anul 2012

Nr. Denumirea obiectului acvatic
Conţinutul, mg/kg

Cu Ni Zn Pb Mn

1. r. Răut, s. Ustia 24,54 35,12 63,77 17,50 657,39

2. r.Prut, s. Şirăuţi 16,84 26,60 43,65 10,03 501,91
14,12 23,30 36,47 0,40 504,05

3. r.Prut, s. Branişte 8,08 14,68 20,55 5,49 226,68
5,06 13,53 15,91 <0,15 497,76

4. r. Nistru, s. Otaci 8,69 14,39 24,97 11,47 504,03

5. lacul Ghidighici, or. Vatra 4,12 8,28 16,33 3,02 133,70
2,52 6,22 7,71 <0,15 224,25

6. r.Prut, s. Valea Mare 12,44 25,08 40,41 8,55 441,82
11,57 21,07 35,26 <0,15 362,43

7 r. Bîc, mun. Chişinău, aval 10,91 8,34 46,19 7,40 66,21

8. r. Prut, or. Leova 17,85 26,29 45,79 8,16 458,93
22,89 35,23 56,19 6,66 505,38

9. r. Prut, s. Giurgiuleşti 25,83 36,65 66,97 15,66 675,95
27,70 40,79 66,21 10,89 700,97

10. r. Nistru, s. Palanca 12,32 16,13 29,35 6,40 299,63
11. r. Bîc, s. Gura Bîcului 36,65 26,58 105,70 19,65 337,91

12. lacul Costeşti, or. Costeşti 8,97 14,49 21,80 6,21 198,42
14,61 19,34 26,26 2,32 300,08

Conţinutul metalelor grele (forme totale) în probele prelevate se încadrează în

următoarele limite pentru:

- cupru- de la 2,52 (lacul Ghidighici) pînă la 36,65 mg/kg (r. Bîc, s. Gura Bîcului);

- nichel- de la 6,22 (lacul Ghidighici) pînă la 40,79 mg/kg (r. Prut, s. Giurgiuleşti);

- zinc- de la 7,71 (lacul Ghidighici, or. Vatra) pînă la 105,70 mg/kg (r. Bîc, s. Gura Bîcului);

- plumb- de la 0,40 (r. Prut s. Şirăuţi) pînă la 19,65 mg/kg (r. Bîc, s. Gura Bîcului);

- mangan- de la 66,21 (r. Bîc, mun. Chişinău, aval) pînă la 700,97 mg/kg (r. Prut, s. Giurgiuleşti).

Analiza datelor denotă că cel mai scăzut conţinut de metale grele s-a înregistrat în lacul

Ghidighici, or. Vatra.

Apa, datorită capacităţii sale de autopurificare, contribuie la reducerea poluării faţă de

valoarea iniţială prin diluţia poluanţilor, depunerea substanţelor insolubile, degradarea

substanţelor organice. Aceste fenomene se petrec în apele de suprafaţă, însă există zone

industriale în care emisiile de poluanţi depăşesc limitele admise producînd o poluare puternică,

problemele ridicate de impactul asupra sănătăţii populaţiei din zonele respective fiind de-a

dreptul alarmante. Una din aceste zone o reprezintă mun. Chişinău, situat pe r. Bîc.
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Conform datelor obţinute pentru cupru total, în comparaţie cu anii precedenţi se

înregistrează o scădere a concentraţiei în r. Bîc, mun. Chişinău, în aval, din lacul de acumularea

Ghidighici şi Costeşti, o creştere neesenţială în r. Prut, or. Leova şi s. Giurgiuleşti şi a crescut

considerabil în r.Bîc în sectiunea din apropierea s.Gura Bîculuice a depasit concentratia de

30 mg/kg.

Dinamica conţinutului de cupru total este prezentată în fig. 19.
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Fig.19 Dinamica  conţinutului  de cupru total în sedimentele din lacurile de
acumulare şi rîurile republicii, a. 2008 - 2012

Analiza rezultatelor efectuate demonstrează că în anul 2012 cel mai înalt nivel al

conţinutului de nichel total – 40,79 mg/kg s-a înregistrat în r. Prut, s. Giurgiuleşti (fig.20).

Comparativ cu anii precedenţi se observă că cele mi înalte concentraţii s-au înregistrat în anul 2009

îar în ultimii ani elucidăm o tendinţă de scădere a conţinutului de nichel, cu excepţia r.Bîc, la

secţiunea în apropierea s. Gura Bîcului şi cursului inferior al r.Prut, în apropierea localităţilor

Leova si Giurgiuleşti.



49

0

10

20

30

40

50

60

r. 
N

ist
ru

, s
.O

ta
ci

la
cu

l G
hi

di
gh

ic
i, 

or
. V

at
ra

r. 
Pr

ut
, s

.V
al

ea
-M

ar
e

r.P
ru

t, 
or

.L
eo

va
r. 

N
ist

ru
, s

.P
al

an
ca

C
on

ţin
ut

ul
 m

ed
iu

, m
g/

kg

2008
2009
2010
2011
2012

Fig. 20 Dinamica conţinutului de nichel total în sedimentele din lacurile de acumulare
şi rîurile republicii, a. 2008 – 2012

În acest an pentru plumb, nu s-a depistat depăşiri ale CMA (tab.12).

Dinamica conţinutului de plumb total în probele prelevate demonstrează că în anul 2012

depăşiri ale CMA nu s-au depistat.(fig. 21).
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Fig.21 Dinamica  conţinutului  de plumb total în sedimentele din lacurile de acumulare
şi rîurile republicii, a. 2008 - 2012
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Analizînd reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute (fig. 22), putem observa că

conţinutul maxim – 105,7 mg/kg pentru zinc total în anul 2012 s-a înregistrat în r. Bîc,

s. Gura Bîcului. Comparativ cu anii precedenţi, în anul 2012 conţinutul de zinc s-a redus în

r. Bîc, mun. Chişinău, în aval şi lacul de acumulare Ghidighici or. Vatra, iar în celelalte lacuri şi

rîuri se înregistrează o majorare a concentraţiilor.
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Fig.22 Dinamica conţinutului de zinc total în sedimentele din lacurile de acumulare
şi rîurile republicii, a. 2008 – 2012

Conţinutul maxim pentru mangan total s-a înregistart în r. Prut, s. Giurgiuleşti,

înregistrînd valoarea de 700,97 mg/kg. Comparativ cu anii precedenţi, se observă o tendinţă de

majorare a concentraţiilor cu excepţia rîurilor Prut (s. Valea Mare), Nistru (s. Palanca), Bîc

(mun. Chişinău, în aval) unde se observă o scădere a concentraţie (fig. 23).
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Fig.23 Dinamica conţinutului de mangan total în sedimentele din lacurile de acumulare
şi rîurile republicii, a. 2008 - 2012

5.4 Conţinutul azotului  şi fosforului total în sedimente, anul 2012

Azotul este elementul esenţial pentru viaţă, care în apă suportă foarte multe procese

chimice şi biochimice. Excesul duce la eutrofizarea apelor, reducerea consumului de oxigen

dizolvat în apa şi schimbarea compoziţiei chimice a apei. Un alt nutrient cu rol esenţial în

funcţionarea ecosistemelor este fosforul. În apele de suprafaţă, fosforul se găseşte sub forma de

fosfor organic, de PO4
3- dizolvat şi de fosfor fixat pe particule aluvionare.

În scopul monitorizării conţinutului de azot şi fosfor total în sedimentele din obiectele

acvatice, incluse în reţeaua de monitorizare a DMCM (tab.9), pe parcursul anului au fost

colectate 19 probe în perioada de primăvară şi toamnă a anului. Concentraţiile maxime de azot şi

fosforul total au fost înregistrate în probele de sedimente prelevate din r. Bîc, secţiunea

s. Gura Bîcului - 4791 mgN/kg şi pentru azot şi 2244mgP/kg pentru fosfor, iar conţinutul minim

de azot total (119 mgN/kg) lacul de acumulare Ghidighici, or. Vatra şi fosfor total (109 mg P/kg)

s-a înregistrat în r. Prut, s. Branişte. În anul 2012 comparativ cu anul precedent, în r. Bîc,

s. Gura Bîcului, s-a înregistrat o creştere considerabilă pentru azot total, de la 1737 mgN/kg pînă

la 4791 mgN/kg cît şi pentru fosfor total de la 410 mgP/kg pînă la 2244 mgP/kg, (tab.13).
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Tabelul 13

Conţinutul mediu al azotului şi fosforului total în sedimente

Dinamica conţinutului de azot total din rîurile şi lacurile de acumulare monitorizate sunt

demonstrate în fig. 24 unde putem vedea că nu au avut loc schimbări esenţiale cu excepţia r. Bîc,

s. Gura Bîcului unde se observă o tendinţă de majorare a concentraţiilor.
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Fig. 24. Dinamica  conţinului de  azot  total în sedimentele din lacurile de acumulare
şi rîurile republicii, a. 2008 - 2012

Nr.
d/o Denumirea obiectului acvatic Azot total,

mg N/kg
Fosfor total,

mg P/kg

1. r. Răut, s. Ustia 2213 966

2. r. Prut, s. Şirăuţi 431 994
296 718

3. lacul Costeşti, or. Costeşti 315 221
669 276

4. r.Prut, s. Branişte 760 210
389 109

5. r. Nistru, s. Otaci 1012 506

6. lacul Ghidighici, or. Vatra 291 347
119 196

7. r.Prut, s. Valea Mare 487 315
448 345

8 r.Bîc, mun. Chişinău, aval 413 168

9 r. Prut, or. Leova 949 462
876 450

10 r. Prut, s. Giurgiuleşti 1699 630
1191 603

11 r. Nistru, s. Palanca 1068 441

12 r. Bîc, s. Gura Bîcului 4791 2244
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Analizînd dinamica conţinutului de fosfor total în sedimentele din rîurile şi lacurile de

acumulare monitorizate putem observa că cea mai înaltă concentraţie a fost depistată în r. Bîc,

s. Gura Bîcului în anul 2012 înregistrînd 2244 mgP/kg (fig. 25).
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Fig.25 Dinamica  conţinutului de  fosfor  total în sedimentele din lacurile de acumulare
şi rîurile republicii, a. 2008 - 2012

5.5 Conţinutul produselor petroliere în sedimente, anul 2012

Produsele petroliere includ o gamă

largă de substanţe care au la bază

hidrocarburile naturale şi o serie de substanţe

petroliere rafinate, fiecare avînd însă

compoziţii chimice diferite.

Produsele petroliere rezultate din procesele de

rafinare sunt agenţi importanţi de poluare

a apelor de suprafaţă şi freatice.

Apele reziduale chiar cu un conţinut redus de petrol constituie un mare duşman al apelor.

Poluarea apei cu reziduri petroliere reprezintă o problemă deosebit de importantă şi greu

de prevenit şi remediat. Afectează atît apele de suprafaţă cît şi pe cele subterane. Cercetătorii

atribuie substanţelor petroliere din apă un rol mutagen şi cancerigen. În prezenţa acestor

substanţe în apele poluate se dezvoltă şi o floră microbiană specifică.

Poluarea apelor de suprafaţă
cu produse petroliere
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Rezidurile de petrol ajung în bazinele naturale de apă prin deversarea de ape reziduale

rezultate de la rafinării, uzine de cracare, de la depozitele şi staţiile de alimentare, spălătoriile şi

staţiile de deservire, poluări de accident. Aceste reziduuri duc la creşterea temperaturii şi

turbidităţii, la formarea unei pelicule de petrol la suprafaţa apei sau a unor emulsii şi la

schimbarea compoziţiei apei, prin dizolvarea în aceasta a substanţelor petroliere solubile, toxice

în anumite concentraţii, pentru organismele acvatice, om şi animale.

Tabelul 14

Conţinutul produselor petroliere în sedimentele, anul 2012
Nr.
d/o Denumirea obiectului acvatic Data colectării

probei
Produse petroliere

mg/kg

1. r. Prut, s. Şirăuţi 03.05.12 11,8
03.10.12 0,0

2. lacul Costeşti, or. Costeşti 03.05.12 0,0
04.10.12 0,0

3. r. Prut, s. Branişte 03.05.12 0,0
04.10.12 0,0

4. r. Prut, s. Valea Mare
10.05.12 0,0
11.10.12 0,0

5. r. Prut, or. Leova 15.05.12 0,0
26.10.12 0,0

6. r. Prut, s. Giurgiuleşti 16.05.12 0,0
25.10.12 0,0

7. lacul Ghidighici, or. Vatra 10.05.12 400,2
17.05.12 0,0

8. r. Răut, s. Ustia 02.05.12 120,0
9. r. Nistru, s. Otaci 04.05.12 236,9
10. r. Bîc, mun. Chişinău, în aval 10.05.12 327,4
11. r. Nistru, s. Palanca 17.05.12 0,0
12. r. Bîc, s. Gura Bîcului 17.05.12 0,0

Analiza datelor denotă că cel mai ridicat conţinut al

produselor petroliere s-a înregistrat în lacul de acumulare

Ghidighici cu valoarea de 400,2 mg/kg cît şi în r. Bîc,

mun. Chişinău, în aval cu valoarea de 327,4 mg/kg (tab.14).

Lacul de acumulare Ghidighici, este receptor al apelor

uzate orăşeneşti. Produsele petroliere ajunse în apă nu se

sedimentează, se menţin ca emulsii, au tendinţă de a se răspîndi

în plan orizontal formînd o peliculă uleiosă pe interfaţa aer -

apă. Conţinutul înalt cu produse petroliere duce la limitarea

oxigenării apelor, distrug fito- şi zooplanctonul, omoară peştii

şi păsările.

Petrolul ajuns în apă suferă transformări, iar formarea

peliculei la suprafaţă apei determină efectele :
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• Scăderea cantităţii de lumină ce pătrunde în apă ducînd la scăderea intensităţii

fotosintezei plantelor;

• Scade oxigenul din apă;

• Unele produse volatile ale peliculei de petrol se evaporă şi ajung în atmosferă.

6. HIDROCARBURI POLIAROMATICE

Hidrocarburile poliaromatice (HPA) sunt compuşi organici macromoleculari, elementul

principal în structură este un inel  benzenic. Principalele surse de emisii antropice de HPA în

mediu sunt ramurile energetice, transportul rutier, întreprinderile chimice şi industria de rafinare

a petrolului. Practic toate sursele de HPA sunt procesele termice de ardere şi prelucrarea

materiilor prime organice: petrol, cărbune, lemn, gunoi, produse alimentare, tutun etc.

Concentraţia maximă admisibilă (CMA) este stabilită numai pentru benzo[a]piren şi este

egală cu 0,02 mg/kg.

În anul 2012 a fost început monitoringul solurilor şi sedimentelor privind poluarea lor cu

hidrocarburi poliaromatice (HPA). Au fost determinate 16 substanţe organice prioritar

periculoase, frecvent întîlnite în mediul inconjurător: naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren,

fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, crisen, benzo [b] fluoranten,

benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, benzo(g,h,i)perilen, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-

c,d)piren. Analiza datelor privind concentraţia hidrocarburi poliaromatice efectuate denotă că în

perioada anului 2012 s-a constatat prezenţa tuturor compuşi menţionat în sol şi sedimente.

6.1. Conţinutul HPA în solul din cîmpurilor agricole

In anul 2012 au fost observate solurile din 9 raioanele republicii. Valorile medii ale

conţinutului de hidrocarburi poliaromatice totale (HPA) în solurile din cîmpurile agricole variază

de la 0,0028 mg/kg (R-nul Ştefan-Vodă, com.Purcari) pînă la 0,3403 mg/kg (com. Elizaveta,

mun. Bălţi), conţinutul benzo(a)pirenului în solurile s-a înregistrat la nivel pînă la 0,0374 mg/kg

(1,87 CMA), ceea ce constituie în fond 8,8% – 11,4% din cantitatea totală a HPA. În

com. Rubleniţa, r-nul Soroca hidrocarburi poliaromatice nu s-a depistat. Conţinuturile totale a

HPA şi benzo(a)pirenului în celelalte raioane observate şi procentajul de elemente separate

contra conţinutului total de HPA sunt prezentate în Fig.26. şi Fig.27.
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Fig.26. Concentraţia hidrocarburilor poliaromatice în solurile din cîmpuri agricole a republicii.

Fig.27. Distribuirea elementelor separate împotriva conţinutul total de HPA, %.
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6.2. Conţinutul HPA în solul a patului carosabil  a liniilor căilor ferate

În anul 2012 au fost monitorizate 6 sectoare a căilor ferate amplasate pe teritoriul

republicii privind concentraţia HPA în sol. Poluarea cu benzo(a)pirenului s-a înregistrat în

solurile colectate din sectorul căilor ferate Bălţi – Otaci (0,119 – 0,236 mg/kg (6,0 – 11,8 CMA))

şi Ungheni – Chişinău (0,080 – 0,040 mg/kg (2,0 – 4,0 CMA). Conţinutul total a HPA prezentat

în Fig.28.
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Fig.28. Conţinutul total a hidrocarburilor poliaromatice în solurile
a patului carosabil  a liniilor căilor ferate (mg/kg).

6.3. Conţinutul HPA în solul din parcurile şi scuarele mun.Chişinău

Conţinutul HPA a fost determinat în solurile din 10 parcuri şi scuaruri a mun.Chişinău.

Conţinutul maxim al sumei hidrocarburilor poliaromatice s-a înregistrat în parcul Rîşcani,

str. Alecu Russo (0,2926 mg/kg), conţinutul benzo(a)pirenului  în solul din parcul acest

depăşeşte CMA de 1,4 ori (0,028 mg/kg), valorile conţinutului de benzo(a)piren din resturi

parcuri şi scuaruri nu depăşesc CMA, şi sunt prezentate în Tab.15.
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Tab.15

Conţinutul sumei HPA şi benzo(a)pirenului  în soluri din parcurile şi scuarurile
mun. Chişinău, pentru anul 2012

Denumirea parcului benzo(a) piren,
mg/kg

benzo(a)piren,
porţiuni CMA

PAH total,
mg/kg

Parcul Silvic Valea Gîştelor,
şos. Balcani 0,0107 0,54 0,1144

Parcul la Izvor, str. Calea
Ieşilor 0,0115 0,57 0,1175

Grădina Publică, bd. Ştefan
cel Mare 0,0090 0,45 0,0966

Parcul Valea Trandafirilor,
bd. Dacia N.D. 0,0133

Grădina Botanică, str. Grădina
Botanică N.D. 0,0063

Parcul Valea Farmecelor,
str.Valea Crucii N.D. 0,0070

Parcul Valea Morilor,
str. Dragomirna 0,0167 0,83 0,1790

Parcul Calea Orheiului,
str. Calea Orheiului 0,0070 0,35 0,0704

Parcul Rîşcani, str. Alecu
Russo 0,0284 1,42 0,2926

Parcul Buiucani, str. Nicolae
Costin 0,0180 0,90 0,1718

6.4. Conţinutul HPA în sedimente

In anul 2012 au fost investigate sedimente din 4 rîuri şi 2 lacuri de acumulare privind

concentraţia HPA. Analiza datelor denotă că conţinutul total al HPA în sedimente în fond este

mai mare decît în sol din cîmpurile agricole. Valorile medii a conţinutului de hidrocarburi

poliaromatice totale (HPA) în sedimente variază de la 0,0291 mg/kg (r. Prut, or. Brănişte) pînă la

0,5029 mg/kg (lacul de acumulare Costeşti, or.Costeşti) – Fig.29.
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Fig.29. Concentraţia hidrocarburilor poliaromatice în sedimente pentru anul 2012.

Valorile de HPA în sedimente variază de la 0,2975 mg/kg (lacul Costeşti, or.Costeşti)

pînă la 0,4367 mg/kg (r.Prut s.Şirăuţi), iar în lacul de acumulare Ghidighici (or.Vatra), conţinutul

total a HPA este mai ridicat (21,75 mg/kg în perioada de primăvara şi 13,77 mg/kg în perioada

de toamna), conţinutul benzo(a)pirenului în sedimente s-a înregistrat primăvara la nivel de 1,88

mg/kg (8,5% din cantitatea totală a HPA). Distribuirea elementelor separate către conţinutului

total de HPA prezentat în Fig.30.

Fig.30. Distribuirea elementelor separate către conţinutul total de HPA (%) şi conţinutul
hidrocarburilor  poliaromatice (mg/kg) în sedimentele

din lacul de acumulare Ghidighici, or.Vatra.
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CONCLUZII

Conform Planului de Lucru şi Programului de Activitate, CMCS monitorizează dinamica

poluării solului pe intervale de 4-5 ani. În anul curent CMCS şi-a continuat activitatea sa axată pe

problemele monitorizării calităţii solului din cîmpurile agricole, parcuri şi scuare mun. Chişinau,

depozite unde au fost stocate pesticide învechite. Reţeaua de observaţii s-a completat cu noi puncte -

s-a iniţiat monitorizarea poluării solului de pe patul carosabil  a liniilor căilor ferate.

Pe parcursul anului de referinţă s-au determinat proprietăţile agrochimice ale solului şi s-au

efectuat investigaţii asupra poluării solului şi a sedimentelor cu POPs (POC şi BPC) ,hidrocarburi

poliaromatici, metale grele, produse petroliere.

În baza determinării proprietăţilor agrochimice ale solului şi evaluării datelor obţinute

constatăm, că în probele de sol prelevate pe parcursul anului 2012, clasificarea solurilor după

conţinutul de humus s-a distribuit astfel– în 57% de suprafaţa investigată  humus este foarte scăzut

şi scăzut (1,3%-2.9%), în 43% - moderat şi optim (3,0%-4,2%). Scăderile conţinutului de humus se

explică prin faptul că, fertilizările organice se realizează pe suprafeţe din ce în ce mai mici.

Asigurarea solurilor din întreaga republică cu fosfor şi potasiu mineral, în fond, se

înregistrează în intervalul de la moderat pînă la ridicat şi foarte ridicat, capacitatea nutritivă pentru

azotul nitric este  în 56% de cazuri foarte scăzut - scăzut şi în 44% de cazuri moderat – optim -

ridicat.

Aciditatea solurilor în localităţile investigate este caracterizată printr-o reacţie a pH – lui de

la neutru (pH 6,9), pînă la moderat alcalin (8,73) în 92% şi numai în 8% reacţie a pH – lui este slab

acidă (pH 6,08-6,75). Rezultatele analizelor arată că acidifierea solului nu se observă în solurile

investigate.

Conţinutul pesticidelor organoclorurate pe cîmpurile agricole au fost determinate pe o suprafaţă

de 6257 ha de teren agricol a 9 localităţi ale republicii. Cazuri cu depăşiri ale CMA pentru suma

DDT s-au înregistrat în 10% de probe investigate pe o suprafaţa de 626 ha în s. Giurgiuleşti,

r-nul Cahul cu conţinutul maxim 6,56 CMA şi pe o suprafaţa de 91 ha în com. Băcioi,

mun. Chişinau cu conţinutul maxim 9,16 CMA. Pentru BPC analiza datelor demonstrează un

conţinut neînsemnat de ∑BPC în solurile agricole ce nu depăşesc CMA, conţinutul maxim constituie

0,0051 mg/kg (0,09 CMA).

Conţinutul de pesticide organoclorurate şi bifenili policloruraţi în probele de sol colectate din

parcuri şi scuare în fond este neînsemnat, depăşiri ale CMA nu s-au depistat, maxima pentru ∑DDT

constituind 0,75 CMA, pentru BPC - 0,13 CMA.
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Cazurile unice de depistare a CMA pentru benzo(a)piren sunt înregistrate în solul din

cîmpurile agricole com. Elizaveta, mun. Bălţi (1,87 CMA - 0,0374 mg/kg) şi din parcul Rîşcani,

str. Alecu Russo (1,4 CMA - 0,028 mg/kg). De asemenea poluarea cu benzo(a)pirenului s-a

înregistrat în solurile colectate din sectorul căiilor ferate: Bălţi – Otaci (0,119 – 0,236 mg/kg

(6,0 – 11,8 CMA)) Ungheni – Chişinău (0,080 – 0,040 mg/kg (2,0 – 4,0 CMA)).

Investigaţiile asupra conţinutului metalelor grele (forme mobile şi totale) pe cîmpuri agricole,

căii ferate pentru Ni, Zn, Mn, Cu şi Pb denotă că depăşiri ale CMA nu s-au înregistrat. Unele metale

grele (Zn şi Ni) din căii ferate sunt uşor ridicate, înregistrînd pentru Zn cu maxima – 109,70 mg/kg ,

pe calea ferată Ungheni-Chişinău, partea stîngă şi pentru Ni – 41,30 mg/kg, pe calea ferată Ungheni-

Chişinău, partea stîngă.. Depăşiri CMA s-a inregistrat numai în probele prelevate din Parcul Silvic

Valea Gîştelor, mum. Chişinău, cu maxima de plumb total 39,53 mg/kg (1,23 CMA).

Conţinutul produselor petroliere în solurile din cîmpuri agricole este neînsemnată (maxima a

constituit 13,6 mg/kg), conţinutul din parcurile şi scuarele variază de la 4,8 mg/kg în parcul

Buiucani, str. Nicolae Costin pînă la -116,8 mg/kg parcul Rîşcani, str. Alecu Russo, în resturi

parcuri şi scuare nu sau depistat. Valoarea mai mare s-a înregistrat în solurile căiilor ferate Chişinău-

Reni partea dreaptă, cu concentraţia maximală 319,0 mg/kg.

Rezultatele supravegherii calităţii sedimentelor în 4 rîuri şi 2 lacuri de acumulare, atestă că

cele mai înalte valori cu ∑DDT nu depăşesc CMA şi s-au înregistrat în r. Prut, s. Şirăuţi, cu valoarea

maximă 0,63 mkg/kg.

Valorile sumei BPC6 în probele de sedimente prelevate din lacurile de acumulare şi rîurile

monitorizate sunt neesenţiale. Conţinutul maxim sa înregistrat în r. Prut, s. Gura Bîcului –0,14 CMA

(0,0082 mkg/kg).

Analiza datelor denotă că în anul 2012 comparativ cu anii precedent conţinuturile de metale

grele (Cu, Zn, Pb, Ni şi Mn), fosfor şi azot total înregistrate în sedimentele rîurilor şi lacurilor nu s-a

schimbat esenţial.

În sedimentele din lacul de acumulare Ghidighici, or. Vatra, a fost depistat conţinutul total a

HPA în valori mai ridicate (21,75 mg/kg în perioada de primăvara şi 13,77 mg/kg în perioada de

toamna) şi conţinutul benzo(a)pirenului la nivel de 1,88 mg/kg.
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Anexa 1
Concentraţiile maxime admisibile (CMA) în sol

Nr. d/o Poluant CMA, mg/kg
1. Suma HCH 0.1*
2. Suma DDT 0.1*
3. Suma BPC 0.06*
4. HCB 0.03*
5. Cu mobil 3.0*
6. Zn mobil 23.0*
7. Ni mobil 4.0*
8. Pb mobil 6.0*
9. Mn mobil 140.0**
10. Pb total 32.0*
11. Mn total 1500.0*
12. Nitraţi 130*
13. Fosfaţi 200**
14. Benzo(a)pyrene 0,02*

* „Concentraţiile orientative în sol”, Monitorul oficial al Republicii Moldova
Nr.112-114 din 5 septembrie anului 2000

** - „Почва, очистка населенных мест, отходы  производства и потребления,
санитарная охрана почвы”. Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве. Гигиенические нормативы. ГН 2.1.7.2041-06.

Concentraţiile maxime admisibile a metalelor în sol

Nr.
d/o

Tipul solului Poluant mg/kg

1. Nisipoase şi argilonisipoase

Zn total

55.0
2. Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 110.0
3. Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase

şi argiloase (рНKCl > 5,5) 220.0

4. Nisipoase şi argilonisipoase

Cu total

33.0
5. Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 66.0
6. Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase

şi argiloase (рНKCl > 5,5) 132.0

7. Nisipoase şi argilonisipoase

Ni total

20.0
8. Leossoidale şi leossoidale acide (рНKCl < 5,5) 40.0
9. Aproape neutre, neutre, neutre – argilonisipoase

şi argiloase (рНKCl > 5,5) 80.0

„Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана
почвы”,Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в
почвах с различнымифизико-химическими свойствами (валовое содержание, мг/кг.
(Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК № 6229-91), официальное издание.)
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Anexa 2

Limitele de detecţie pesticidelor şi BPC în sol şi aluviuni acvatice

Nr. d/o.
Parametru Limita de detecţie

mg/kg
1. Pentachlorbenzen 0,0002
2. alpha-HCH 0,0006
3. Hexachlorobenzene 0,0003
4. beta-HCH 0,0019
5. gamma-HCH 0,0007
6. Heptachlor 0,0027
7. Aldrin 0,0009
8. Heptachlorepoxid B 0,0009
9. Heptachlorepoxid A 0,0014
10. 2,4-DDE 0,0003
11. Endosulfan A 0,0023
12. 4,4-DDE 0,0004
13. Dieldrin 0,0018
14. 2,4-DDD 0,0003
15. Endrin 0,0032
16. Endosulfan B 0,0025
17. 4,4-DDD 0,0004
18. 2,4-DDT 0,0009
19. 4,4-DDT 0,0025
20. Methoxichlor 0,0024
21. Mirex 0,0005
22. BPC 28 0,0003
23. BPC 52 0,0003
24. BPC 101 0,0003
25. BPC 118 0,0003
26. BPC 153 0,0003
27. BPC 138 0,0004
28. BPC 180 0,0005
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Limitele de detecţie hidrocarburilor poliaromatici în sol şi aluviuni acvatice

Nr.
d/o. Parametru Limita de detecţie în, mg/kg

1 Naphthalene 0,0002
2 Acenaphthylene 0,0004
3 Acenaphthene 0,0005
4 Fluorene 0,0008
5 Phenanthrene 0,0007
6 Anthracene 0,0009
7 Fluoranthene 0,0006
8 Pyrene 0,0006
9 Benz(a)anthracene 0,0009
10 Chryzene 0,0010
11 Benzo(b)fluoranthene 0,0012
12 Benzo(k)fluoranthene 0,0012
13 Benzo(a)pyrene 0,0023
14 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,0022
15 Dibenz(a,h)anthracene 0,0025
16 Benzo(g,h,i)perylene 0,0018
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Anexa 3

Clasificarea solurilor după conţinutul de humus şi elemente nutritive

Gradul de
clasificare

Humus,
%

Capacitatea
de

nitrifivare,
N(NO3

-),
mg/kg

Fosfor mobil
după Metoda
Macighin, mg

P2O5/kg

Potasiu după Metoda
Macighin, mg

K2O/kg

foarte scăzut sub 2 sub 5 sub 10 sub 50
scăzut 2-3 5-10 11-15 50-100

moderat 3-4 10-15 15-30 100-200
optim 4-5 15-20 31-45 200-300
ridicat 5-6 peste 20 45-60 300-400

foarte ridicat peste 6 peste 60 peste 400

conform “Metodologiei  valorificării  superioare  a solului
în noile condiţii de gospodărire a terenurilor agricole”, editura Ruxanda

Chişinău,1999

Clasificarea solurilor după gradul de aciditate

Valoarea pH (H2O) Aciditatea solului
3,6-4,3 foarte puternic acid
4,4-5,0 puternic acid
5,1-5,8 moderat acid
5,9-6,8 slab acid
6,9-7,2 neutru
7,3-8,4 slab alcalin
8,5-9,0 moderat alcalin
9,1-9,4 puternic alcalin

conform “Monitoringul stării de calitate a solurilor din Romînia” –
Institutul de cercetări pentru pedologie şi agrochimie. - Bucureşti. – 2000

Clasificarea solurilor privind conţinutul bazelor schimbabile, mmol/100 g sol
Indicatori Conţinutul

Scăzut Optim Ridicat
Ca++ <15 25-35 >45
Mg++ <1 2-6 >10

Ca++ + Mg++ <16 27-41 >55

Аринушкина Е.В.” Руководство по химическому анализу почв. М”.: изд-во МГУ, 1970.
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	  Solurile aluviale
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	divizează în subtipuri - tipice, stratificate, hidrice, vertice şi turbice. Solurile aluviale pot fi 
	salinizate, soloneţizate, gleizate. Aceste caractere se evidenţiază la nivel de gen.
	Fig. 6. Ponderea principalelor tipuri de soluri din Republica Moldova.
	3.3. Determinarea indicilor agrochimici ai solului
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	şi Rezina. Au fost supuse monitorizării 2684 ha, de pe care s-au colectat 30 probe de sol.
	 Structura învelişului de sol cercetat pentru zona respectivă constituie: 33 ha - reprezintă 
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