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PROBLEMATICA FACTORILOR CHIMICI: O ABORDARE
PROLEGOMENICĂ ŞI PARADIGMATICĂ
Ion DEDIU
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Componentele chimice ale mediului înconjurător reprezintă un interes multilateral pentru ecologia
modernă. Acest interes are o istorie de peste 200 de ani, când unul din fondatorii chimiei ca ştiinţă Antoine
Laurent Lavoisier (1743-1794) în 1792 a prezentat Academiei Franceze raportul ştiinţific „Circuitul elementelor [chimice] pe suprafaţa Pământului”. Însuşi titlul şi conţinutul raportului mărturiseşte surprinzător despre
faptul că autorul francez a fost nu numai un mare chimist, dar şi unul dintre primii ecologi din lume (atunci
când ecologia ca ştiinţă nu avea nici nume). Lavoisier afirmă scurt şi clar: „Plantele primesc din aerul înconjurător, din apă şi întreaga natură substanţele necesare pentru existenţă. Animalele se hrănesc cu plantele
sau alte animale, astfel încât, în cele din urmă, substanţele, din care se edifică corpurile acestora, sunt
preluate din aer şi regnul mineral. Ca apoi, datorită fermentării, descompunerii şi arderii, aceste substanţe să
se întoarcă în atmosferă spre lumea minerală, de unde ele au fost împrumutate”… De fapt, Lavoisier a fost
acel savant care a descoperit şi descris ştiinţific circuitul biotic al elementelor chimice în natură.
În continuare, autorul francez îşi pune întrebarea (deloc retorică): „Pe ce căi natura efectuează acest
surprinzător circuit de substanţe între cele trei regnuri [ale mineralelor, plantelor şi animalelor]” ? Tot el
răspunde: „Deoarece arderea şi fermentarea reprezintă modalităţile de a întoarce împărăţiei mineralelor
materialele de unde le-a extras pentru a crea plantele şi animalele, dezvoltarea acestora trebuie să reprezinte
fenomenul invers arderii şi fermentării…”
Louis Pasteur [21] în raportul privind realizările ştiinţelor chimice şi biologice („Rolul fermentării în
natură”), aprecia înalt realizările ştiinţifice ale lui Lavoisier, în special cu privire la divizarea fenomenului
continuităţii vieţii pe Pământ ce se reduce la cele trei elemente ecologice funcţionale constituante:
producătorii, consumatorii şi descompunătorii. În acest context al genezei ştiinţelor despre natura
înconjurătoare, trebuie să menţionăm că G.S. Rozenberg [23] are dreptate când afirmă că dacă n-ar fi existat
ghilotina Marii Revoluţii Franceze, astăzi noi am fi început istoria ecologiei de la A.L. Lavoisier, deoarece
acesta a fost primul care a perceput nu numai însemnătatea substanţelor chimice în viaţa plantelor şi
animalelor, dar şi rolul lor ecologic în circuitul biotic în natură, astfel cu aproximativ 150 de ani anticipând
apariţia biogeochimiei lui V. I. Vernadski [37].
Celebrul naturist francez de la începutul sec. XIX J.B. Lamarck (1744-1829) în lucrarea Hydrogeologie
[14] întreba (cu caracter de pionierat): care este influenţa corpurilor vii asupra substanţelor componente ale
scoarţei terestre? şi care sunt rezultatele acestei influenţe? Iată şi răspunsul: „… influenţa corpurilor vii
asupra acestor substanţe este enormă şi multilaterală…”, avându-se în vedere, în primul rând, biosedimentele
ce se acumulează în scoarţa terestră din generaţie în generaţie [10, p.78 apud 23, p.23]. Aceasta este nu
numai o simplă referinţă bibliografică, ci o constatare prolegomenică cheie: după cum conchide V.I. Vernadski [37], Lamarck a fost primul care [în contextul influenţei organismelor vii asupra scoarţei terestre] cel
mai mult s-a apropiat de noţiunea de biosferă, adică prin termenul „zona vieţii”, creat de genialul naturist
francez dar şi care, pe lângă alte realizări, a elaborat prima ipoteză (cu caracter materialist, fie şi naivă, pe
alocuri chiar greşită) privind evoluţia lumii organice [15].
Unul din meritele marelui naturalist rus („ultimul mohican al naturalismului clasic”) Vladimir Ivanovici
Vernadski (1863-1945), care, elaborând doctrina despre biosferă (dominantă şi astăzi în literatura ştiinţifică
mondială), a pus la baza acesteia principiile (postulatele) biogeochimiei, tot de el fondată şi venită din altă
creaţie a sa − geochimia. Nu vom uita, în acelaşi context, să menţionăm şi şcoala germană de chimişti (mai
bine zis, de agrochimişti), fondată de Justus von Liebig (1803-1873). Acesta a fost al doilea, după Lavoisier,
dintre chimişti care s-a apropiat cel mai mult de ecologie (care încă nu exista ca atare); a studiat ciclul
carbonului (C) şi al azotului (N) în natură. În 1840 Liebig a descoperit şi formulat legea minimului: substanţa
care se găseşte în mediul înconjurător în cantităţi minime determină în timp volumul roadei [plantelor de
cultură], astfel autorul referindu-se [de fapt unilateral – n.a.] numai la factorii chimici de nutriţie a plantelor.
Ulterior, Legea lui Liebig s-a extins şi asupra altor factori de mediu, cum ar fi, bunăoară, temperatura, timpul
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etc. [26, 27, 32, 33]. Mai mult decât atât, alt agrochimist german, A.Mitscherlich [19] împreună cu B.Baule
(1918) au descoperit şi formulat Legea acţiunii combinate (efectul combinat) al factorilor ecologici (legea
lui Mitscherlich−Baule), ca consecinţă a legii sinergismului dintre factorii chimici, conform căreia un factor
de mediu (nu doar chimic) poate influenţa alţi factori sau cerinţele organismelor pentru anumite condiţii
ecologice. Din punct de vedere matematic, fenomenul poate fi exprimat astfel: producţia (de ex., roada unei
culturi agricole)  nu depinde doar de un singur factor ecologic (cum ar fi conform legii minimului a lui
Liebig), fie şi el limitativ sau reglator, dar şi de întreg ansamblul de factori ce interacţionează conform
formulei  =  (x1, x2, x3 … xn ), în care x1, x2, x3 … reprezintă factorii ecologici respectivi.
S-a demonstrat experimentul că în natură dependenţa creşterii producţiei unui sistem ecologic
(populaţie, ecosistem, biosferă), depinzând de concentraţia (mărimea) factorilor de mediu (de ex., adaosul de
nutrienţi), se manifestă logaritmic, deloc linear. Efectul pozitiv al acţiunii fiecărui factor devine cu atât mai
evident, cu cât concentraţia factorului respectiv este mai mică (în raport cu necesitatea fiziologică a
organismelor).
La fel, aplicarea metodologiei sistemice (holiste, sau integraliste) privind acţiunea factorilor chimici de
mediu asupra funcţionării ecosistemelor a permis descoperirea altei legi ecologice − Legea acţiunii relative a
factorilor limitativ, formulată de H.Lundegard (1954): forma curbei de creştere a bioproducţiei depinde nu
numai de un factor (substanţă) în cantităţi minime, dar şi de alţi factori, având concentraţii minime
(limitante). Aceasta înseamnă, de asemenea din punct de vedere holistic, că în cadrul mediului vital al
sistemelor ecologice funcţionează un ansamblu bine integrat (sinergetic) de factori (limitativi), denumit de
Lundegard „sistemul Liebig”, sau „L-sistemul” (după Poletaev). Intensitatea metabolismului ecologic dintre
fiinţele vii şi mediul înconjurător depinde de fluxul de atomi ai elementului chimic ce se găseşte în
concentraţii minimale din sistemul „L”; succesul individului (populaţiei unei specii) în habitatul său este
determinat de interacţiunile dintre componentele (bio)chimice ale acestui sistem.
Vom mai menţiona încă două legi ecologice: 1. Legea compensării relative a deficitului de factori, sau
Legea lui Rübel [24], conform căreia absenţa sau deficilul unui factor (de regulă, a unei substanţe biogene)
din habitat sau şi organism poate fi compensat (înlocuit) cu alt factor echivalent (funcţional apropiat); 2. Legea neînlocuibilităţii absolute a factorilor ecofiziologici fundamentali (energia solară, bioxidul de carbon,
substanţele nutritive, apa, oxigenul), sau legea lui V R. Wiliams [38].
Aceste (şi alte) legi de bază ale autoecologiei ne demonstrează că compoziţia chimică a mediului este
prioritară în relaţiile (interdependenţele) sistemului organism – habitat, biocenoză – biotop etc.; pe de o
parte, habitatul furnizează sistemului viu materie şi informaţie chimică, vital necesară pentru viaţa de toate
zilele, pe de altă parte, fiinţele vii influenţează mediul prin exometaboliţii lor în procesul exploatării acestuia
(creării şi funcţionării nişelor ecologice).
Tocmai în cadrul acestor interrelaţii şi interacţiuni s-a constituit problematica cercetărilor, profilându-se
domeniile (paradigmele) ştiinţifice respective. Prima (după vechime) a apărut geochimia, apoi, descendentă
din aceasta, biogeochimia (ştiinţa despre rolul organismelor vii în circuitul elementelor chimice în natură),
ambele fondate de V.I. Vernadski la începutul anilor , 20 ai sec. XX [37]. Aici vom menţiona că paradigma
(biogeochimică) biosferică vernadskiană, enunţată acum cca 100 de ani, până în prezent de nimeni încă n-a
fost contestată, decât confirmată şi concretizată de majoritatea biosferologilor din lume.
Mai incerte însă sunt definiţiile respective, în special cu referire la obiectele de studiu a două domenii de
cercetare înrudite: ecologia chimică (biochimică) şi chimia ecologică. Vom încerca să ne dumerim în hăţişul
terminologic şi semantic al acestora. Francezul M. Barbier [1] a fost primul care a reuşit să sintetizeze totul
ce era cunoscut până la el despre interacţiunile chimice dintre organismele vii (plante şi animale) şi mediul
ambiant într-o foarte reuşită lucrare monografică Introduction a l’ecologie chimique (Introducere în ecologia
chimică). Cu un an mai târziu apare lucrarea englezului B.Harborne Introduction to ecological biochemistry
(Introducere în biochimia ecologică) [13].
Descifrând definiţia lui M.Barbier, S.A. Ostroumov [20] constată că interacţiunile chimice invocate de
autorul francez pot fi de două tipuri principale: 1) interacţiunile efectuate cu ajutorul substanţelor şi
moleculelor ce îndeplinesc funcţia surselor de energie şi materie (componente edificatoare) pentru
organismele acceptoare; 2) interacţiunile efectuate de moleculele chimice ce îndeplinesc exclusiv sau
prepondent rolul de intermediari informaţionali (mesageri biosemiotici) sau reglatori ai proceselor ecologice
de transfer energetic şi material prin ecosisteme.
4
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Este foarte important să menţionăm studiul relaţiilor de tipul doi, care se referă la ecologia biochimică,
ele, aceste relaţii, constituind anume obiectul acestui domeniu ecologic, la care nu se referă multiplele
probleme privind influenţa componentelor abiotice (în cazul nostru chimice) ale habitatului (biotopului),
bunăoară elementele nutriţiei minerale ale plantelor.
Substanţele ce ţin de competenţa (subiectele) ecologiei biochimice, sunt prezente în mediu sau în
organismele generatoare în cantităţi cu mult mai mici decât substanţele necesare organismelor ca surse
energetice/materiale. Aceştia sunt aşa-zişii exometaboliţi sau substanţele exocrine (hormonii mediului), pe
care B.A. Bâkov [2] le numeşte bioline – metaboliţi secundari. Aşa sau altfel, exometaboliţii permanent
prezenţi în mediul biotic, joacă un rol tridimensional extrem de important: ca chemomediatori, chemoefectori
şi chemoreglatori ecologici în toate ecosistemele naturale şi antropizate. De aceea problemele poluării
mediului, legate de detoxicare şi degradare, de asemenea, fac parte din interesele prioritare ale ecologiei
biochimice.
Aşadar, subiectul de bază al ecologiei chimice (biochimice), constă în studiul interrelaţiilor dintre
organisme ce se desfăşoară cu ajutorul substanţelor chimice, care îndeplinesc funcţiile de mediatori
informaţionali şi reglatori în toate proceselor ecologice. Obiectul fundamental al acestei ştiinţe ecologice îl
reprezintă substanţele concrete, care îndeplinesc funcţiile mediatoare/reglatoare (biosemiotice) în relaţiile
intrabiocenotice; aceste substanţe îndeplinesc multiple funcţii: trofice, netrofice, precum şi participanţi activi
în reacţiile biochimice vitale.
S.A. Ostroumov, pe drept cuvânt, consideră că substanţele participante la reacţiile biochimice respective
sunt abordate ca componente ale sistemelor ecologice, coexecutoare, dar şi mesagere ale proceselor
ecologice din biosfera Pământului. Tocmai în aceasta şi constă diferenţa principală dintre ecologia
biochimică şi biochimie ca ştiinţe înrudite, dar şi parţial distincte. Aici vom preciza că biochimia aceleiaşi
substanţe, pe care le abordează şi ecologia biochimică, le studiază ca produse ale metabolismului
intracelular, în afara perspectivei ecologice, adică a contextului ecologic.
Are dreptate S.A. Ostroumov, unul din fondatorii ecologiei biochimice din Rusia (alături de Ch.M. Hailov [11, 12], M.M. Telitcenko [30, 31], la care ne asociem şi noi, că cercetările ecobiochimice reprezintă o
prioritate evidentă a ecologiei contemporane şi ale ştiinţelor mediului (environmentologiei, sau
ambientalisticii).
Un alt domeniu care, de asemenea, se ocupă cu studiul elementelor (moleculelor) şi substanţelor chimice
în mediul înconjurător este chimia ecologică, care, după Gh. Duca [9, p.120], se ocupă cu studiul proceselor
ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului înconjurător „adecvat/neadecvat” (precizarea
n.− I. D.), adică, într-un fel sau altul, influenţează, pozitiv sau negativ, organismele vii.
Compoziţia chimică a habitatului (biotopului) sistemelor ecologice este determinată preponderent de
factorii constituenţi ai substratului din zona geografică (landşaftică) respectivă. În aceste condiţii (optime)
ambientale (mezologice), organismele vii (componentele biocenotice) îşi găsesc moleculele şi substanţele
biogene strict necesare (H2O, CO2, N, P, K, aminoacizii, microelementele etc.). În cazurile poluării
biotopului cu substanţe toxice/degradante, organismele vii (componentele biocenotice) reacţionează adecvat,
în conformitate cu legile ecotoxicologiei şi ecosaprobiologiei. În afară de aceasta, în cadrul domeniului
chimiei ecologice se efectuează cercetări privind cinetica fizico-chimică a componentelor chimice naturale
autohtone sau alohtone (poluante sau/şi toxice) ale mediului ambiant concret, astfel contribuind la
dezvoltarea principiilor teoretice ale chimiei generale.
Tocmai în acest context, privind dezvoltarea şi consolidarea noului domeniu ştiinţific (la interferenţa
dintre chimie şi ecologie) în cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM), apoi al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (AŞM) a apărut un domeniu nou de cercetare − Chimia ecologică. Începuturile acesteia au coincis
cu convocarea Primei Şcoli (conferinţe) Unionale cu genericul „Chimia ecologică a mediului acvatic”,
organizată la Chişinău, RSSM, la Universitatea de Stat (24-26 oct. 1985). Referatul de bază l-a făcut
profesorul fizico-chimist A.Ia. Sâciov „Introducere în chimia ecologică”, în care propune şi definiţia acestui
domeniu de cercetări: „Ştiinţa despre poluările chimice antropogene şi mecanismele transformărilor acestora
în biosferă”. Această definiţie, de fapt susţinută şi de alţi participanţi (lectori) la această conferinţă, de ex.
A.L. Purmal, Gh. Duca, O.S. Travin, Iu.I. Skurlatov şi alţii. Anume astfel la Facultatea de Chimie a USM s-a
născut şcoala naţională de chimie ecologică, inclusiv Catedra de Chimie Industrială şi Ecologică, pe lângă
care au fost organizate cercetările respective, specializarea studenţilor şi doctoranzilor, care continuă cu
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succes până în prezent. După moartea prof. A.Ia. Sâciov, în fruntea şcolii moldoveneşti de chimie ecologică
s-a situat logic şi legic discipolul acestuia –prof. univ., acad. Gherghe Duca, contribuţiile căruia la
dezvoltarea domeniului în cauză sunt incontestabile, bine-cunoscută dincolo de hotarele ţarii noastre. Nu
numai seria de monografii şi manuale [6-9], care cu siguranţă a intrat în „patrimoniul cunoaşterii” la nivel
internaţional. Opera ştiinţifică a acad. Gh.Duca este încununată de lucrarea sa excepţională Dicţionarul
poliglot de chimie ecologică [9], care este primul de acest gen şi reprezintă un unicat, util pentru şcolari,
studenţi, masteranzi, doctoranzi, specialişti, pentru toţi acei care se interesează de problemele factorilor
chimici şi ale poluării chimice a mediului înconjurător (ape, soluri, atmosferă, însăşi biota, produsele
alimentare etc.). Totodată, vom evoca şi realul succes editorial şi tipografic al editurii „Institutul de cercetări
enciclopedice” al AŞM, condus de dr. C. Manolache, de fapt ecolog şi el.
În încheiere, vom concluziona că substanţele, moleculele, elementele chimice pot şi trebuie să fie
abordate detaliat (exaustiv), monitorizate periodic în cadrul triunghiului format de o latură biogeochimică,
alta biochimică, a treia – fizico-chimică, centrul fiind ocupat de sistemele vii în interacţiunile lor cu mediul
ambiant, deoarece:
1. Ele, sistemele vii, utilizând elementele chimice pentru viaţa lor de toate zilele, le transformă
biochimic şi biogeochimic, le ghidează prin lanţurile (reţelele) trofice/geochimice, le depozitează în formă de
sedimente organice şi „organo-inerte” (sol, sedimente marine, apoi roci…), zăcăminte organogene (cărbune,
petrol, gaze, şisturi ş.a.) etc.
2. Înseşi substanţele chimice, în primul rând cele biogene, nimerind în circuitele biotice, datorită
organismelor reducătoare, se transformă în elemente (molecule) mai simple, urmând schema logică: habitat
(biotop) → organisme acceptoare → biomasă creată → mortmasă → organisme reducătoare → elemente
(molecule) chimice elementare → sisteme de organisme foto - şi chemosintetizatoare → biomasa →
mortmasă → elemente (molecule) elementare biogene → habitat… Circuitul biotic se închide, ca apoi din
nou să se deschidă … ad infinitum … Dar acest circuit are loc permanent numai în condiţii naturale, fără
intervenţia brutală a activităţilor antropice. În studiul acestor probleme biochimice şi biogeochimice, se
implică direct două domenii ecologice: ecologia biochimică şi biogeochimia.
3. Circuitul elementelor (substanţelor) chimice poate să se modifice parţial sau total, dacă în mediul unui
biosistem nimeresc elemente (substanţe) chimice alohtone poluante/degradatoare/ toxice. La rezolvarea
fundamentală a acestor probleme intervin, în afară de ecologia biochimică şi chimia ecologică,
ecotoxicologia şi saproecologia.
4. În toate aceste trei cazuri, în centrul atenţiei cercetătorilor, se pune fiinţa vie (sistemul viu) în
interrelaţiile substanţa vie ↔ mediul chimic; elementul (molecula) al acestei relaţii − pozitive sau negative,
directe sau indirecte - intervin în buna funcţionare a proceselor ecologice; deatâta ele (relaţiile şi
consecinţele) vor fi elaborate în cadrul legilor ecologiei generale, acolo unde este cazul, apelându-se şi la
legile chimiei.
5. Se impune evident continuarea colaborării (interferenţei) între ecologi şi chimişti, avându-se ca obiect
fundamental de studiu elementul/ substanţa chimică în context ecobiochimie ↔ chemioecologie.
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RABINDRANATH TAGORE
INVITĂ OMUL
SĂ SE REARMONIZEZE CU NATURA
Gheorghe MUSTAŢA
Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi
Popoarele migratoare ne-au împresurat cu mai bine de 1000 de ani în urmă venind din estul Europei;
mai curând din estul Asiei. Printre multiplele popoare care au invadat Europa erau şi arieni, care s-au
desfăşurat pe arii largi pornind din India. Dar când s-au stabilit arienii în India? Cu mult înainte de aşa-zisa
migrare a popoarelor, în zorile formării omului modern.
Datele antropologice moderne ne demonstrează că leagănul umanităţii a fost Africa.
Ian Tattersal (1999) ne demonstrează că hominidele bipede au apărut în urmă cu 4,2-3,9 milioane de ani
în Africa. De altfel, specia Ardipithecus ramidus ar fi trăit în urmă cu 4,4 mil. de ani în Etiopia. Hominidele
s-au concentrat în jurul marilor lacuri şi în zone de savană. Părăsiseră pădurile pentru a căuta hrană şi
adăpost în savană. Acum circa 1,9 mil. de ani trăia în Turkana specia Homo erectus, care avea un mers
biped, de tip uman. Resturile fosile ale unui adolescent de Homo erectus din Turkana erau însoţite de unelte
din piatră cioplită.
Se pare că reprezentaţii lui Homo erectus din Turkana şi din împrejurimi au fost primii emigranţi care au
părăsit Africa şi au pornit spre Asia. Adolescentul din Turkana ajungea la 1,8 m, ceea ce presupune că avea
un spor important la mers.
În Georgia, la Dmanisi au fost găsite resturile fosile ale unui individ aparţinând lui Homo erectus, vechi
de 1,8 mil. de ani care probează drumul parcurs de Homo erectus pornit din Africa, trecând prin Georgia şi
pribegind până în Asia de Sud-Est şi China.
Acesta este primul exod al umanizilor:
Multă vreme s-a crezut că din Homo erectus a descins Homo sapiens neanderthalensis, iar din acesta
Homo sapiens sapiens. Realitatea este însă alta.
Dacă Homo erectus a ajuns până in Indonezia, Borneo, Sumatra şi China, trebuie să înţelegem că omul
modern nu a descins din formele de Homo erectus stabilite în aceste lumi.
Datele genetice moderne demonstrează că omul modern a descins dintr-o singură populaţie ancestrală
formată cu 150.000-100.000 de ani în urmă în Africa. După aşa-numita ipoteză „candelabru” sau
„multiregională”, omul modern ar fi evoluat dintr-o formă de Homo sapiens arhaius care s-ar fi desprins
din Homo erectus. Scena apariţiei omului modern ar fi Africa, iar de aici printr-o migraţie de mare amploare
s-ar fi desprins ramuri evolutive care ar fi dus la apariţia lui Homo sapiens sapiens în Africa, Asia, Orientul
Apropiat şi Europa; ramura neanderthalienilor separându-se de la început şi neavând filiaţie directă cu cea a
omului modern.
Ipoteza „Eva mitocondrială”considera că Homo sapiens sapiens are origine unică şi că scena apariţiei
omului modern o reprezintă Africa. Studiul materialului genetic din mitocondrii, care se transmite numai
prin ovul, deci numai prin mamă, demonstrează că specia umană este unitară şi că a apărut în Africa în urmă
cu 150.000-100.000 de ani, de unde s-a răspândit, printr-un mare exod din Africa, Asia, Orientul Apropiat şi
în Europa. Nu au avut loc combinaţii genetice între omul modern şi omul de Neanderthal. Aşadar, al doilea
exod al omului care este de fapt primul exod al omului modern porneşte de la populaţia umană generată de
Eva mitocondrială şi care s-a răspândit în toată lumea veche: Africa, Asia şi Europa. Mult mai târziu, după ce
omul modern a ocupat Lumea Veche şi s-a înmulţit, au început migraţiile popoarelor istorice, care reprezintă
cu totul altceva decât migraţiile din arborele filogenetic uman.
În migraţia sa omul modern s-a aşezat pe malul apelor, nu atât în păduri cât în zone de savană făcându-şi
locuinţe şi practicând agricultura şi creşterea animalelor domestice, sau ducând o viaţă normală până în zilele
noastre.
Vorbind despre civilizaţia indiană, Rabindranath Tagore începe de la ocuparea subcontinentului Indian
de către rasa ariană.
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„Când întâia năvălire antică apăru în India, aceasta era o ţară de păduri uriaşe si noii veniţi ştiură să
se folosească de ea. Pădurile le ofereau adăpost împotriva crudei arşiţe a soarelui şi împotriva teribilelor
vijelii tropicale; ele dădeau păşuni pentru turme, lemne pentru focul jertfelor şi pentru clăditul colibelor. Si
deosebitele triburi arice, cu căpeteniile lor patriarhale, se statorniciseră în diferite ţinuturi păduroase care
le ofereau hrană din belşug şi apoi şi, pe lângă aceasta, avantajul unui adăpost natural” [1].
Tagore leagă viaţa primelor triburi de arieni de păduri. Aceasta reprezintă de fapt o revenire a omului la
viaţa petrecută în păduri. Strămoşii omului, în sensul primelor forme ... au fost nevoiţi să părăsească pădurile
şi să treacă la viaţa de silvostepă şi de stepă, aşa cum am mai subliniat anterior. Dar revenirea la păduri a fost
impusă de condiţiile cu totul particulare din acest subcontinent.
„Astfel, cultura noastră s-a născut în pădurile Indiei şi acest leagăn al ei şi acest mediu i-au întipărit
caracterul ei hotărât. Ea era înconjurată de viaţa imensă şi felurită a naturii, hrănită şi îmbrăcată de ea,
familiarizată şi strâns legată de schimbătoarele ei fenomene." Această reîntoarcere la pădure înseamnă o
reîntregire a omului modern, la începutul timpurilor sale, la pulsul naturii, făcându-şi din pădure casă” [2].
Această revenire la pădure nu este o revenire la starea din care formele preumane au părăsit natura. Este
o revenire pe plan superior în sensul cunoaşterii naturii şi armonizării vieţii sociale a omului modern la
armonia naturii. De altfel, Tagore ţine să sublinieze:
„S-ar putea crede că, sub înrâurirea acestui soi de viaţă, spiritul omenesc s-ar înăbuşii şi nici un
îndemn spre propăşire n-ar izbuti, întrucât ea ar ţintui pe om pe treapta cea mai de jos. Dar noi vedem că în
vechea Indie legăturile primitive cu viaţa pădurii n-au împiedicat spiritul omenesc în dezvoltarea lui şi nici
nu i-au slăbit torentul de energie, ci i-au dat doar o direcţie anumită. Fiindcă era în atingere neîntreruptă cu
creşterea vie a naturii, n-a putut să se nască într-însul dorinţa de a-şi întinde stăpânirea asupra ei,
îngrădindu-şi agonisirile cu ziduri împotriva ei” [3].
Subliniam faptul că omul a venit pe lume atunci când lumea era pregătită de Revelion. Natura era în
floare; toate fiinţele îşi stabiliseră deja toate interrelaţiile pentru a putea convieţui în pace. Arianul stabilit în
pădurile Indiei nu s-a pornit împotriva naturii, nu şi-a propus să o stăpânească, s-o supună şi s-o transforme.
Mai curând a început să reintre în viaţa naturii, să audă susurul apelor, să descopere ceasul florilor, să asculte
concertul păsărilor, să urmărească cum creşte firul de iarbă, să simtă primenirea naturii de la un anotimp la
altul. Omul nu s-a pornit să golească pădurea de animale prin vânat, nu s-a apucat să omoare şerpii oricât de
veninoşi ar fi ei, nu au curăţit natura de tigri pedepsindu-i pentru voracitatea lor, în schimb au domesticit
elefanţii tratându-i ca pe nişte împăraţi ai animalelor, iar pe vacă au sanctificat-o; nu au înălţat abatoare
pentru valorificarea vitelor şi le-au pus alături de scarabeul egiptenilor considerând-o un animal sacru.
Aceasta nu înseamnă că indienii nu practicau şi vânătoarea alături de agricultură şi de construcţia
orașelor. Vânătoarea n-a constituit pentru indieni un sport şi nici o distracţie în care mai marii ierarhiei
sociale şi bogătaşii să-şi demonstreze setea de a ucide animalele şi de a face paradă de inteligenţa, abilitatea
şi „rafinamentul” culturii lor. În India de la începutul începutului nu s-au organizat partidele de vânătoare de
tipul celor organizate la noi, în zilele noastre, la care se împuşcă câte 150-200 de porci mistreţi şi alte
animale ale pădurii, an de an, doar pentru a lua faţa lumii şi pentru a înălţa în josnicia faptelor lor.
Să-l urmărim mai departe pe Tagore: „Fiindcă era în atingere neîntreruptă cu creşterea vie a naturii, n-a
putut să se nască într-însa dorinţa de a-si întinde stăpânirea asupra ei, îngrădindu-si agoniselile cu ziduri
împotriva ei. El nu vrea, în esenţă, să cucerească nimic, ci să se facă, lăuntric, una cu ea, să-şi lărgească
conştiinţa, crescând odată cu mediul lor, înăuntrul acestui mediu” [4].
Iată două moduri de a te considera stăpân al naturii: vânătorii iadului, de care vorbeam organizează
partide de vânătoare pe proprietăţile lor, chiar dacă proprietatea temporară este chiar R.B.D.D., stăpânii
indieni ai naturii au încercat şi au reuşit nu numai să cunoască natura, ci şi să devină lăuntricii ei. Ei au simţit
că: „adevărul e universal, că nu există ca ceva despărţit cu totul de lume şi că singura cale prin care
ajungem la adevăr este întrepătrunderea reciprocă a fiinţei noastre cu totalitatea lucrurilor” [5].
Apropiindu-se cu adevărat de natură şi armonizându-şi viaţa cu natura, acest tip de civilizaţie a realizat
de fapt o nearmonie între „spiritul omului şi spiritul naturii”. Aceasta nu înseamnă că arienii nu au fost
nevoiţi să taie unele păduri pentru a-şi extinde păşunile, pentru a procura lemnul pentru foc sau pentru
construcţia caselor, că nu şi-au durat oraşe puternice, devenite în timp mari metropole. Însă niciodată
indianul nu s-a izolat prin ziduri de natură, nu s-a rupt de natură, ci s-a întors întotdeauna „privirea înapoi cu
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evlavioasă smerenie între acel vechi ideal de nedomolita năzuinţă spre desăvârşire, către acea înălţime a
vieţii simplă din sihăstria pădurii şi cele mai bune inspiraţii ale lui să le scoată din înţelepciunea
îngrămădită acolo” [6].
Gândirea indiană a fost canalizată de la început pe alte dimensiuni în raport cu gândirea occidentală.
După cum afirmă Tagore indienii nu realizează o proporţie între om şi natură. Pentru occidentali natura este
mărginită, este formată din lucruri neînsufleţite şi din animale care n-ar avea nimic comun cu omul, natura
fiind pe o treaptă inferioară. Nu poţi să nu te simţi oripilat când constaţi că chiar unii biologi consideră că
lumea este neîmplinită, că multe fiinţe sunt inferioare de parcă ar fi nişte rebuturi ale naturii şi chipurile
omul, „marele stăpân al naturii” ar trebui să intervină şi să amelioreze situaţia. Chiar omul ar putea fi
ameliorat prin inginerie genetică. A nu înţelege că în natură nu sunt rebuturi că nici natura (pentru cei axaţi
pe ştiinţă) şi nici Dumnezeu (pentru cei legaţi de religie) n-au produs rebuturi pe care le-a împrăştiat în
mediu. Fiecare fiinţă indiferent din ce specie, încrengătură sau regn face parte este mai mult sau mai puţin
perfect funcţională şi corespunzătoare cerinţelor sale de viaţă. Fiecare specie a apărut în evoluţie, indiferent
de palierul evolutiv pe care se găseşte, ca fiind în topul evoluţiei la momentul respectiv. Existenţa unui
progres biologic este reală, însă progresul evolutiv este determinat de creşterea pretenţiilor faţă de viaţă.
Pe bună dreptate afirmă Tagore: „Omul pe care cunoaşterea lui cu lumea nu l-a călăuzit mai adânc de
cum l-a călăuzit ştiinţa naturală, nu va înţelege niciodată ce găseşte omul care caută cu privirea sufletului,
căci ea şi pe el îl atinge. Apa nu-i curăţă numai trupul, dar şi sufletul, căci ea şi pe el îl atinge. Pământul nu
numai îi poartă corpul, dar îi face şi sufletul o prezenţă vie. Câtă vreme omul nu percepe această înrudire cu
lumea, trăieşte ca-ntr-o temniţă ale cărei ziduri ţintesc străin şi duşmănos. Totuşi când el presimte toate
lucrurile spiritului etern, atunci se simte liber, atunci descoperă înţelesul lumii în care s-a născut. Atunci îşi
cunoaşte adevărata lui fiinţă şi se simte în deplină armonie cu totul” [7].
Gândirea indiană este puternic ancorată în cunoaşterea naturii socotind că omul se înrudeşte trup şi
suflet cu toate fiinţele din natură, natura formând o unitate. Recunosc întâietatea omului pe scara creaţiunii
însă consideră că superioritatea omului nu constă în cucerirea şi transformarea naturii ci în unificarea ei.
Este greu pentru noi, occidentalii, să-i înţelegem pe indieni în gândirea şi în comportamentul lor; cum
este posibil ca un popor care se hrănea înainte cu carne să renunţe la această hrană din sentimentul de iubire
pentru tot ceea ce este viu. Nicolae Labiş şi-a udat cu lacrimi amare îmbucătura ruptă din halcă de carne
provenită din căprioară vânată cu bucurie. Cum ar putea înţelege această gândire „animalul” care împuşcă
sute de porci mistreţi, căprioare şi alte animale doar pentru orgoliul satanic de a-şi arată puterea şi „măreţia”
deşartă.
Indienii au ajuns să înţeleagă ceea ce nu înţelegem noi, că dacă ne despărţim prin ziduri de piatră sau
spirituale de viaţa naturii, dacă ne considerăm deasupra naturii şi nu ca făcând parte din ea, atunci cădem în
labirintul rătăcirilor sufleteşti, în deşertul iluziilor lipsit de iubire. Tagore consideră că omul nu-şi poate
cunoaşte abisul fiinţei sale dacă se detaşează de natură, dacă se rupe de ea sau dacă se consideră deasupra sa.
„Omul trebuie să-şi cunoască cuprinsul fiinţei lui, locul lui în nemărginire; el trebuie să ştie că, oricât
de mult s-ar trudi, nu va putea niciodată să-şi producă prin sine miere în fagurii stupului său, ci în afară de
pereţii acestuia trebuie să caute ce-i trebuie pentru viaţă. El trebuie să înţeleagă; când omul se desface de
atingerea cu infinitul, dătătoare de viaţă şi purificatoare, şi-şi caută în sine însuşi hrana şi tămăduirea,
atunci cade în nebunie, se sfâşie în zdrenţe şi îşi mănâncă propria-i carne. Lipsită de fondul universului,
sărăcia lui îşi pierde demnitatea şi rămâne murdară şi fără ruşine.”
Tagore mi-a deschis ochii minţii pentru a vedea demnitatea sărăciei; în perioada de tranziţie în care ne
aflăm, am acumulat atâta durere şi atâta scârbă de mizeria acumulării bogăţiei şi mai ales de neruşinarea
hoţilor şi a mafioţilor de a se ridica la înălţimea societăţii pentru a-şi arăta adevărata faţă.
Sunt triburi umane care trăiesc în mileniul al III-lea, ca în epoca de piatră, în Oceanul Verde al
Amazonului. Oamenii aceştia trăiesc cu adevărat în mijlocul naturii şi fac parte din ea cunoscând-o până în
cele mai subtile taine. Cum poţi altfel să-ţi explici că aceşti oameni cunosc toate leacurile naturale pentru
vindecarea bolilor şi că înfrâng şi cerbicia cancerului. Şi aceasta în timp ce în lumea civilizată marile
monopoluri farmaceutice îşi impun legile şi interzic pur şi simplu medicina naturistă pentru a-şi vinde
medicamentele sintetice.
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Iată un adevăr dăltuit de Tagore în marmură. Gândurile lui pot fi asemuite cu Tablele Legii date de
Dumnezeu lui Moise: „Când conştiinţa omului e mărginită numai în preajma imediată a eului său, rădăcinile
mai adânci ale naturii nu pot găsi nici un sprijin durabil, spiritul lui se învecinează veşnic cu flămânzeala şi
în loc de hrană sănătoasă îi trebuie stimulente. Atunci omul îşi pierde perspectiva lăuntrică şi îşi măsoară
mărimea după cercul care îl cuprinde şi nu după raportul viu cu infinitul; el îşi judecă activitatea după gradul
mişcării lui şi nu după liniştita simetrie în care se exprimă perfecţiunea - liniştea cum o are cerul înstelat şi
dansul veşnic ritmic al creaţiei” [8].
Există un principiu ecologic conform căruia totul se leagă de totul. Nici o fiinţă nu trăieşte singură.
Toate fiinţele care formează biosfera, care reprezintă viaţa, depind în existenţa lor unele de altele. Fiinţele de
pe Terra nu reprezintă o adunătură, ele formează un tot care se numeşte VIAŢĂ. Încearcă acum să-l scoţi pe
om din acest întreg. Omul nu poate fi scos sau rupt din ţesătura inextricabilă a vieţii. Omul nu-şi poate
întrerupe legătura cu semenii, cu fiinţele împreună cu care întregeşte VIAŢA şi cu Dumnezeu. Omul nu se
poate închide în turnul de fildeş şi nu se poate învârti doar în jurul cercului său, aşa cum spune Tagore; el
comunică cu nemărginirea vieţii pe orizontală şi cu Spiritul Divin pe verticală. Aceasta este perspectiva pe
care o dă gândirea indiană omului şi vieţii ca fenomen cosmic. Aşa cum ne sfătuieşte Tagore, nu putem ieşi
nici măcar pentru un moment din „dansul veşnic ritmic al creaţiei”.
Profundă şi ancorată în realitate este gândirea lui Tagore; materia este în veşnică mişcare, de la norul de
electroni care se mişcă în jurul nucleului atomic, până la planetele care se mişcă în jurul sorilor şi chiar până
la galaxiile care execută o mişcare veşnică în spirală, totul intră în dansul veşnic şi ritmic al creaţiei.
În funcţie de mişcare, în funcţie de viteza mişcării materia se transformă în energie şi energia se
transformă în materie: e = mc2 ne convinge Einstein.
Cât de naivă şi de infantilă ni se pare acum ideea de a-l scoate pe om din formele naturii, fie că îl aşezăm
undeva deasupra. Natura nu este numai împrejurimea imediată din sfera noastră de cuprindere; nu numai
lumea inanimată, plantele şi animalele cu care ne întâlnim la tot pasul; natura este TOTUL, este întregul care
formează infinitul cosmic şi acest infinit reprezintă un tot, reprezintă oul universal, aşa cum îl vedeau anticii.
Şi pentru a ne convinge de ceea ce măsoară integrarea omului în natură Tagore continuă: „Pentru
desăvârşirea ei omenirea are nevoie de toate elementele vii din care să-şi alcătuiască viaţa ei obştească şi
de aceea hrana ei trebuie să crească pe câmpuri deosebite şi din deosebite izvoare să curgă” [9].
Şi ceea ce pare paradoxal este faptul că R.Tagore n-a apucat să vadă ceea ce înseamnă aditivii alimentari
ai timpurilor noastre şi nu s-a hrănit niciodată de la un „fast food”; nu a simţit ceea ce înseamnă
artificializarea şi denaturarea hranei şi sfaturile sale sună ca o proorocire. Acum sucurile artificiale sunt mai
scumpe decât vinul natural, iar apa plată mai scumpă decât laptele de bivoliţă, sănătatea şi viitorul biologic al
omului sunt puse sub semnul întrebării.
Nu dorim să facem comentarii de natură religioasă sau să acceptăm ca atare comentariile lui Tagore
privitoare la Brahma, Buddha şi chiar la Dumnezeu.
Nu pot însă să mă opresc asupra faptului că fie Dumnezeu, Brahma sau Buddha suntem orientaţi către o
conştiinţă universală care are la bază lumina şi iubirea; iar noi trebuie să tindem către această conştiinţă
universală. Comportamentul impus în funcţie de această conştiinţă universală e acelaşi: părăsirea notei
egoiste, egocentrice şi lepădarea de sine.
„Totuşi, pentru această libertate de conştiinţă, avem să plătim un preţ. In ce constă acest preţ? In faptul
că ne dedicăm. Numai aşa poate sufletul nostru să ajungă la sine însuşi; la el cel adevărat: lepădându-se de
sine. Upanişadele spun (ne atenţionează Tagore): „Si tu câştigi lepădându-te, să nu ai pofte” [10].
Această învăţătură este deosebit de profundă, dar cine o mai aplică astăzi? Abia aplicând această
învăţătură, abia lepădându-te de pofte poţi să te înalţi în ierarhia reală a societăţii.
„Cine năzuieşte la propria sa mărire, nesocoteşte celelalte lucruri. În comparaţie cu eul său, cealaltă
lume nu înseamnă nimic real. De aceea, pentru a fi pe deplin conştient de realitatea tuturor lucrurilor,
trebuie să te desfaci de legătura dorinţelor personale. Prin această disciplină sigură, ne putem pregăti
pentru datoriile sociale şi putem împărtăşi sarcinile semenilor noştri. Cine se străduieşte să-şi lărgească
viaţa trebuie să se dea ca să câştige şi să nu dorească. Si astfel, năzuinţa omenirii caută treptat să extindă
conştiinţa individuală până la conştiinţa universală” [11].
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Există astfel de oameni, ne întrebăm noi? Cu siguranţă există, atâta timp cât am acceptat adevărul lui
Pico della Mirandola că omul este o fiinţă cameleonică ce oscilează între diavol şi Dumnezeu. Oamenii din
extrema dreaptă, pe care noi îi numim sfinţi, dar care se găsesc şi în alte religii (iată elementul demn de
reţinut în favoarea ecumenismului), aceşti oameni ştiu să se lepede de sine, practică iubirea adevărată. Sunt
puţini, dar există şi ne demonstrează că există şi această cale.
„O mare bucurie mă umple şi o înaltă nădejde pentru viitorul neamului omenesc, când mă gândesc că,
în trecutul îndepărtat, fie o vreme în care poeţii noştri profeţi, inundaţi de soarele risipitor al cerului indian,
salutară lumea cu recunoaşterea deplină a înrudirii cu ea. Si lumea nu era o închipuire antropomorfă. Nu-i
adevărat că omul vedea acum pretutindeni imaginea, mărită în chip grotesc, a propriului eu şi că bogatul,
veşnic schimbătorul de umbre şi lumini de pe scena naturii, îi apăreau numai ca dramă omului în proporţii
uriaşe. Dimpotrivă, aceasta înseamnă că el frângea îngrădirea eului propriu şi evada peste graniţele
umanităţii ca să se facă una cu totul. Nu era nicidecum un joc al fanteziei, ci era eliberarea conştiinţei de
toate amăgirile şi exagerările eului. Aceşti vizionari simţeau în curata, limpedea adâncime a inimii lor, că
aceiaşi putere care trăieşte şi lucrează în nesfârşit de variatele forme ale acestei lumi, se manifestă înăuntrul
nostru în chip de conştiinţă şi nici o spărtură nu e în unitatea ei” [12].
M-am oprit asupra acestui citat pentru a-l înălţa pe autor pentru profunzimea gândirii sale şi pentru
încrederea că lumea va găsi calea cea adevărată a revenirii la natura mamă. Oripilat fiind de starea de
degradare morală la care au ajuns politicienii şi parlamentarii timpului nostru, oamenii justiţiei, care în loc să
aplice legile dreptului în interesul omului şi-al societăţii fac totul pentru ei şi pentru mafioţii care sug ca nişte
lipitori bogăţiile ţării; credeam că nu vom mai putea ieşi la suprafaţă, că ieşirea ne-ar putea fi obturată de
gunoaiele sociale ale timpului nostrum, însă Tagore m-a determinat să mă orientez către oamenii adevăraţi,
deoarece în istoria neamului nostru am avut figuri ilustre care reprezintă adevăraţii profeţi ai noştri; mă
gândesc, în primul rând, la Mihai Eminescu, am putea însă prezenta aici o listă consistentă de nume,
divizionari care simţeau că şi neamul nostru îşi va găsi puterea interioară de a reveni şi de a se realinia la
înălţimea popoarelor.
Referinţe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rabindranath Tagore, Sadhana, Ed. …, 1990, p.19.
Ibidem, p.17.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem.
Ibidem, p.22.
Ibidem, p.26.
Ibidem.
Ibidem, p.26-27.
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It is obvvious that todday the severiity of the enviironmental prroblematic is still on the aggenda in spitte of intensivee
efforts at loccal, regional and
a internatio
onal levels. Thherefore, it go
oes without sayying that natuure protection
n is a must. Att
the Europeann level, the Euuropean Union
n has, for manny years, legisslated on envirronmental maatters; and com
mpliance withh
European ennvironmental law
l is regulatted by the Eurropean Comm
mission, with disputes
d
beingg referable to the Europeann
Court of Jusstice in Luxembourg. The developing ccountries that strive to bee admitted inn the Europea
an Union aree
currently carrrying on proograms and strategies
s
thatt enable them
m to adjust their legislationns to the Eurropean acquiss
communautaaire. This arrticle evaluattes the subjeect of Europ
pean integrattion taking iinto considerration recentt
developments
ts in the enviroonmental field
d, whilst preseenting some sccientific detaills and discusssions. Environ
nmental law iss
also considerred not only in
i the sense off sector-basedd environmenttal legislation
n but in a geneeral conceptu
ual frameworkk
common for R
Republic of Moldova
M
and based
b
on theorretical as welll as practical aspects.
a

nerale
Considderaţiuni gen
Obiectiivul major al
a politicilorr de mediu în Republicca Moldova rezidă în axxarea din cee în ce maii
accentuată a programellor, strategiiilor şi legisllaţiei de med
diu pe stand
dardele şi caadrul juridicc relevant all
Uniunii Eurropene.
Atingerrea acestui obiectiv presu
upune o coorrdonare judiccioasă la niveel de stat, unn control instituţionalizat,,
realizat de către un orgganism cu co
ompetenţe laargi şi bine direcţionat – Ministerull Mediului al
a Republiciii
Moldova.
La acesst moment, putem afirm
ma cu certituudine că a lu
uat amploare procesul dee revizuire a politicii dee
mediu existtente şi de elaborare a unui nou ccadru legal în domeniull protecţiei mediului şi consolidăriii
securităţii ecologice. Accest proces este dictat şi dde vectorul politic
p
de inttegrare europpeană al ţăriii noastre, dee
cerinţele acctuale de aprroximare a leegislaţiei naţ
aţionale la prrevederile directivelor şii regulamenttelor Uniuniii
Europene şii de necesitaatea de a imp
plementa o ppolitică unicăă, care ar inteegra cerinţelle de mediu în
î sectoarelee
economiei nnaţionale (aggricultură, en
nergetică, trannsport, indusstrie etc.).
În prezzent, Ministeerul Mediulu
ui lucrează laa o serie de proiecte de legi şi proppuneri de am
mendamente,,
menite să continue proccesul de ajusstare a legislaaţiei Republiicii Moldovaa la Acquis-uul comunitarr. Dar, oricâtt
ar fi de inteens procesul de ajustare,, trebuie să ţţinem cont şi de faptul că
c acquis-ul comunitar în
n materie dee
mediu este deosebit de voluminos. Astfel, bazaa legală a polliticii de med
diu a UE estte constituităă de art.174-176 ale Trattatului CE, laa care se adaaugă art.6 şi 995.
Obiectiivele care sttau la baza politicii
p
de m
mediu a Uniiunii Europene sunt clarr stipulate dee art. 174 all
Tratatului C
CE şi reprezinntă:
• connservarea, prootecţia şi îmb
bunătăţirea ccalităţii mediiului;
• prottecţia sănătăăţii umane;
• utilizarea raţionnală a resurseelor naturale;;
• prom
movarea de măsuri
m
la niveel internaţionaal în vederea rezolvării pro
oblemelor dee mediu la niv
vel regional.
Tot artt.174 este cel
c care trassează obiectiivele politiccii de mediu
u şi conţinee scopul aceestei politicii
(asigurarea unui înalt niivel de protecţie a mediuului, ţinând cont
c
de diversitatea situaţţiilor existen
nte în diferitee
regiuni ale Uniunii). În
Î completarrea acestuia,, art.175 ideentifică proccedurile legiislative coreespunzătoaree
atingerii acestui scop şi
ş stabileşte modul
m
de luuare a deciziiilor în dom
meniul politiccii de mediu
u, iar art.1766
permite stattelor-membree (SM) adoptarea unor sttandarde maii stricte.
Art.95 are în vedeere armonizzarea legislaţţiei referitoaare la sănătate, protecţiia mediului şi protecţiaa
p
acestora să adauuge prevederri legislativee
consumatorrului în stateele-membre (o clauză dee derogare permite
naţionale înn scopul uneii mai bune prrotejări a me diului).
Art.6 prromovează dezvoltarea
d
du
urabilă ca poolitica orizonttală a Uniuniii Europene şşi subliniază astfel nevoiaa
de a integra cerinţele de protecţie
p
a meediului în deffinirea şi implementarea politicilor euroopene sectoriiale.
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e
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Acestorr articole li se adaugă peste
p
200 dee directive, regulamentee şi decizii aadoptate, carre constituiee
legislaţia orrizontală şi legislaţia
l
secctorială în doomeniul protecţiei mediului.
Politicii de mediu dezvoltate
d
la nivel
n
naţionaal
Recenteele schimbăări politice din Republlica Moldov
va au determ
minat şi acccelerarea im
mplementăriii
politicilor ccomunitare de
d mediu în cadrul juriddico-normativ
v intern. Observăm, în aacest sens, in
ntensificareaa
cooperării lla nivel insttituţional din
ntre autoritattea naţionalăă de profil şi structurilee europene implicate înn
implementaarea politiciloor de mediu.
Un exeemplu relevaant, în acest sens, îl consstituie particciparea repreezentanţilor M
Ministerului Mediului all
Republicii M
Moldova la cea de-a 8-aa şedinţă a S
Subcomitetullui de Coopeerare RM-UE
E nr.4 „Enerrgie, Mediu,,
Transporturri şi Telecom
municaţii, Ştiinţă şi Tehnoologii, Sănăttate Publică, Cultură şi E
Educaţie”, care a avut locc
în or.Bruxellles (Belgia) în perioada 3-4 iunie 20 10.
Scopul principal al şedinţei a fo
ost discutareea şi examinaarea realizăriilor şi perspeectivelor de dezvoltare a
relaţiilor dinntre Republiica Moldova şi Uniunea Europeană în
î domeniul protecţiei m
mediului. Prin
ntre cele maii
importante pprobleme, cee au fost pusee în discuţie,, menţionăm
m:
– Situuaţia actuală a negocierilo
or Acorduluii de asociere a Republiciii Moldova înn sectoarele relevante.
r
– Impplementarea Convenţiei Aarhus
A
în Reepublica Molldova.
– Sussţinerea socieetăţii civile şi a autorităăţilor localee, inclusiv REC
R
Moldovva (Centrul Regional dee
Mediu);
– Impplementarea obiectivelor Planului de acţiune UE-RM în: gesttionarea deşeeurilor, calittatea aerului,,
protecţia naaturii, poluareea industrialăă, protecţia ccivilă.
– Ceaa de a 2-a Coomunicare Naaţională privvind schimbăările climaticee.
– Studdiu privind vulnerabilitat
v
tea şi adaptarrea la schimb
bările climatice.
– Preggătirea şi aprrobarea proieectelor CDM
M (Clean Devvelopment Mechanism).
M
– Coooperarea regiională şi inteernaţională înn domeniul protecţiei
p
mediului.
Un alt indicator evident
e
al scchimbărilor survenite îll reprezintă demararea negocierilorr în vedereaa
încheierii A
Acordului de Asociere Reepublica Mooldova–Uniu
unea Europeaană, cea de-aa treia etapă a cărora s-aa
derulat în peerioada 7-8 iunie
i
la Chişinău.
Judecânnd după pracctica statelorr semnatare dde acorduri similare
s
cu Uniunea
U
Euroopeană anterrior obţineriii
statutului dee stat-membru, Acordul de Asocieree ar urma să cuprindă o secţiune
s
aparrte vizând reeglementareaa
problemelorr de mediu şi de securitatte ecologică.. Cu titlu de comparaţie, cităm Acorddul European
n instituind o
asociere întrre România, pe de o partte, Comunităăţile Europen
ne şi statele-m
membre ale aacestora, pe de
d altă parte..
Art.81, intittulat Mediul înconjurătorr, stipulează printre altelle, că „Părţilee vor dezvollta şi întări cooperarea înn
domeniul m
mediului încoonjurător şi al sănătăţii oamenilor, pe care ele o considerăă a fi o prio
oritate” şi căă
„Cooperarea va avea drept scop com
mbaterea deteeriorării med
diului înconju
urător şi, în sspecial: conttrolul efectivv
al niveluriloor de poluarre; sistemul de informaţţii privind starea mediului înconjurăător; combatterea locală,,
regională şii transfrontaalieră a polu
uării aerului şi a apei; restaurarea
r
ecologică;
e
prroducţia şi utilizarea
u
dee
energie în m
mod durabil, eficient şi effectiv din puunctul de ved
dere al mediu
ului înconjurăător; securitaatea uzinelorr
industriale; clasificarea şi manipulaarea în conddiţii de siguraanţă a produ
uselor chimicce; impactull ecologic all
a poluării chimice; prrotejarea păd
durilor; connservarea bio
odiversităţii;;
agriculturii,, eroziunii solului şi al
planificareaa utilizării pământului,
p
inclusiv
i
plannificarea urb
bană şi în construcţii;
c
uutilizarea instrumentelorr
economice şi fiscale; schimbarea climatului global; insttruirea şi attenţionarea îîn privinţa problemelorr
mediului”. L
La acest nivvel, cooperarea se desfăşooară prin inttermediul sch
himbului de informaţii şi
ş de experţi,,
inclusiv info
formaţii şi exxperţi în dom
meniul transfferului de teh
hnologii curaate şi al utilizzării sigure şi
ş sănătoase,,
din punctul de vedere al mediului, al
a biotehnoloogiilor; progrrame de preg
gătire profesiională; activităţi comunee
de cercetarre; armonizaarea legilor (standarde comunitare); cooperareea atât la nnivel region
nal (inclusivv
cooperarea în cadrul Aggenţiei Europ
pene a Mediuului), cât şi laa nivel intern
naţional.
O noveelă în materria politicilo
or de mediu a Republiccii Moldova o constituiee punerea în
n discuţie şii
dezbaterea sstrategiei eurropene „Euro
opa 2020”.
Aceastăă nouă strattegie a fost prezentată în martie 2010
2
de cătrre Consiliull European, documentull
referindu-see, în speciall, la politicii pentru ocuuparea forţei de muncăă şi creştereea economică a Uniuniii
Europene. C
Consiliul a convenit
c
asu
upra elementtelor princip
pale ale acestei noi strateegii, care vaa fi adoptatăă
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în luna iuniie 2010. Toaate politicile comune, innclusiv politica agricolă comună şi ppolitica de co
oeziune, vorr
trebui să sprrijine strateggia.
Eurropa 2020 proopune trei prriorităţi care se susţin recciproc:
– creşştere inteligeentă: dezvolttarea unei ecconomii bazaate pe cunoaşştere şi inovaare;
– creşştere durabiilă: promovarea unei eeconomii maai eficiente din punctull de vedere al utilizăriii
resurselor, m
mai ecologicce şi mai com
mpetitive;
– creşştere favoraabilă incluziu
unii: promovvarea unei economii
e
cu o rată ridiccată a ocupăării forţei dee
muncă, caree să asigure coeziunea
c
socială şi teritoorială.
Comissia Europeannă a prezentaat şapte iniţiaative emblem
matice pentru
u a stimula rrealizarea dee progrese înn
cadrul fiecăărei teme priioritare a Strrategiei, incllusiv iniţiativ
va „O Europ
pă eficientă ddin punctul de vedere all
utilizării ressurselor” penntru a permitte decuplareaa creşterii eco
onomice de utilizarea
u
ressurselor, pen
ntru a sprijinii
trecerea la o economiee cu emisii scăzute de carbon, pen
ntru a creştee utilizarea ssurselor regeenerabile dee
mova eficienţţa energeticăă.
energie, penntru a modernniza sectorull transporturiilor şi a prom
În caddrul dezbaterrilor la nivell naţional vizzavi de strattegia menţio
onată, au fosst prezentate şi discutatee
particularităăţile dezvoltăării ecologic--orientate, caare va contrib
bui la lansareea unor acţiuuni şi proiectte practice înn
domeniu, prromovate de Ministerul Mediului
M
în ccolaborare cu
u partenerii de
d dezvoltaree.
În timppul discuţiei au fost evideenţiate prioriităţile de dezzvoltare şi trrasate căi noii pentru conlucrarea maii
eficientă a tuturor părţţilor implicate în realizaarea practicăă a principiilor dezvoltăării „verzi” a Republiciii
Astfel, grupull de lucru a emis
e
o serie dde recomand
dări, dintre caare menţionăăm în speciall:
Moldova. A
• Cad
drul legislattiv nou va stimula şii încuraja implementar
i
rea principiuului dat (în
n particularr
mecanismelle de implem
mentare a Leg
gii protecţiei mediului).
• Va fi necesar lu
ucrul analiticc pentru stabbilirea priorittăţilor sectorriale în domeeniul dezvolltării verzi şii
măsurilor dee sporire a utilizării eficiente a resursselor.
• Guv
vernul va trebui să estim
meze şi să realizeze măsuri pentru
u majorarea efectelor po
ozitive de laa
promovareaa principiuluii dat pentru păturile
p
vulnnerabile.
• Inteegrarea politticilor de me
ediu în dezvvoltarea social-economică va necesitta o atenţie permanentă,,
astfel un gru
rup de lucru va fi creat, inclusiv
i
penttru promovarrea Evaluăriii Strategice dde Mediu, caare va trebuii
să fie aplicaată sistematicc.
• Fon
ndurile ecologice, în mod
d prioritar, voor finanţa pro
oiecte care vor susţine coonceptul dezv
voltării verzii
şi vor adoptta criterii relevante pentrru aprobarea proiectelor date,
d
astfel fiind
f
drept unn exemplu dee promovaree
a proiecteloor în domeniuul dezvoltăriii ecologic-orrientate.
• Întrreprinderile mici
m şi mijlo
ocii trebuie iinstruite în elaborarea
e
Pllanurilor de Managemen
nt de Mediu,,
care vor serrvi drept bazză pentru acţiiunile vizate la întreprind
deri şi vor fi incluse în ppachetul de documente
d
înn
cazul solicittării unui creedit de la băn
ncile comerciiale naţionalee sau internaaţionale.
• Vorr fi examinatte posibilităţiile de acordaare a înlesnirrilor fiscale sau
s scutirii dde plată pentrru poluare înn
cazul recicllării deşeurilor, economisirii energieii şi resurselo
or etc., iar pllata pentru ppoluare în seectoarele sauu
întreprinderrile prioritaree poate fi con
nvertită pentrru acţiuni dee mediu.
• Aso
ociaţiile obştteşti de med
diu sunt inviitate să joacce un rol dee supravegheetori ai proccesului şi săă
contribuie ppe toate căilee la promovarrea principiillor dezvoltărrii verzi prin programe şii proiecte con
ncrete.
• Insttruiri, schim
mb de inform
maţii cu UE
E şi cu alte ţări vor fi bine-venite şi vor serv
vi ca bază a
proiectelor de dezvoltaare verde. Ministerul
M
M
Mediului şi Camera
C
de Comerţ
C
şi Inndustrie pot juca un roll
e
şi semnat
s
întree Ministerul Mediului şii
important înn acest procces. Un acorrd de colaboorare va fi elaborat
Camera de C
Comerţ şi Inndustrie pentrru a promovaa managementul de mediiu şi dezvoltaarea verde.
• Sup
portul de la partenerii de dezvoltaree va fi destu
ul de oportun în susţiner
erea de analiize, întărireaa
capacităţilorr şi alocarea surselor pentru
p
proieecte de dezv
voltare verdee. Experienţţa OCED, PNUD,
P
WB,,
UNIDO, BE
ERD în domeeniu va fi utiilizată şi prom
movată pe laarg.
• Va fi creat un Grup
G
de lucru
u privind Deezvoltarea veerde în cadru
ul Ministerul Mediului, cu
c includereaa
upul de lucruu va elabora un
u plan de măsuri
m
pentruu implementaarea practicăă
tuturor beneeficiarilor intteresaţi. Gru
a recomanddărilor meseii rotunde şi promovării pprincipiilor dezvoltării verzi
v
în Repuublica Mold
dova la nivell
naţional şi llocal.
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Un alt m
moment ce va
v contribui la ajustarea ccadrului norm
mativ în matterie de mediiu la standarrdele Uniuniii
Europene eeste punereaa în discuţiee a proiectullui Planului Naţional de Implemenntare a Conv
venţiei de laa
Aarhus, conntribuţia acesstui documen
nt şi a măsuri
rilor propuse la promovarrea politicilorr de mediu, la
l asigurareaa
transparenţeei decizionalle în domeniul mediului, cu asigurareea accesului la informaţiia de mediu, participareaa
publicului îîn adoptarea deciziilor şi accesul la justiţie pe probleme
p
de mediu. Estee de menţionat, în acestt
sens, că Reepublica Molldova va fi ţara-gazdă a Conferinţei Părţilor ale Convenţiei dde la Aarhuss, planificatăă
pentru a fi ddesfăşurată înn 2011.
În acellaşi context, ţinem să menţionăm
m
faaptul că Min
nisterul Mediului a iniţiaat elaborareaa proiectuluii
Legii privinnd evaluareaa impactuluii asupra meediului (EIM
M). Procedurra de evaluaare a impacctului asupraa
mediului coonstituie unnul dintre in
nstrumentelee de bază ale
a politicilo
or comunitarre de mediu. La nivell
internaţionaal, evaluarea impactului asupra
a
mediuului se desfăăşoară în bazza Convenţieei cu privire la evaluareaa
impactului asupra mediiului în conttext transfronntalier (Conv
venţia Espoo
o). Republicca Moldova este parte laa
această Connvenţie din annul 1993 (Ho
otărârea Parllamentului nrr.1546-XII din
d 23.06.19993).
Evaluarrea impactullui asupra mediului
m
este o cerinţă ob
bligatorie în procesul de planificare şi
ş evaluare a
proiectelor dde infrastrucctură finanţatte din surse ffinanciare ex
xterne.
Odată ccu semnareaa Memorandu
umului Com
munităţii Energetice şi co
onform preveederilor Legiii nr.117 dinn
23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldovaa la Tratatull de constituiire a Comunnităţii Energeetice până laa
sfârćitul anuului 2010 Reepublica Moldova trebuiie să armonizzeze legislaţiia naţională la prevederile Directiveii
97/11/CE ddin 3 martie 1997 de mo
odificare a D
Directivei 85
5/337/CEE din
d 27 iunie 1985 privin
nd evaluareaa
efectelor annumitor proieecte publice şi
ş private asuupra mediulu
ui.
Astfel, organele abiilitate contin
nuă dezvoltarrea programeelor şi a plan
nurilor speciffice sectorialle în materiee
de mediu şii securitate ecologică
e
(prrivind resurssele acvatice, deşeurile, aerul,
a
poluarrea industriallă) urmărindd
integrarea trreptată a poliiticilor comu
unitare relevaante în cadru
ul sistemului normativ inttern.
Întru exxecutarea rezoluţiilor nr.1/1 şi 1/4, aadoptate de Conferinţa Internaţional
I
lă cu privire la Manage-mentul Subbstanţelor Chhimice (4-6 februarie 20006, Dubai, Emiratele Arabe
A
Unite),, Deciziei nrr.SS.IX/1 cuu
privire la Coonceptul Straategic în Dom
meniul Manaagementuluii Internaţionaal al Substannţelor Chimicce (SAICM),,
adoptată de Consiliul Guvernamenta
G
al al Program
mului Naţiun
nilor Unite peentru Mediu (UNEP) la a 9-a sesiunee
specială (9 februarie 2006, Dubai, Emiratele A
Arabe Unitee), pe parcurrsul primuluui trimestru 2007 a fostt
elaborată ppropunerea de proiect „Parteneriattul Moldov
va/UNEP prrivind creareea potenţiallului pentruu
perfecţionarrea managem
mentului eccologic inoffensiv al su
ubstanţelor chimice
c
în Republica Moldova şii
implementaarea SAICM””. Această prropunere de pproiect a fosst expediată la adresa Seccretariatului SAICM
S
spree
examinare şi aprobare de către Co
omitetul Ex ecutiv al Fo
ondului de Trust
T
din caadrul SAICM
M. Proiectull
menţionat eeste aprobat la şedinţa Comitetului
C
E
Executiv, caare a avut lo
oc la Genevaa în perioadaa 29-30 maii
2007. Prin realizarea acestui
a
proieect, vor fi eelaborate Pro
ofilul Naţion
nal al manaagementului substanţelorr
chimice, Prrogramul Naaţional al managementu
m
ului integratt al substanţţelor chimicce cu Planul de acţiunii
respectiv al implementăării SAICM.
4 din 14 martie
În connformitate cuu Decizia Consiliului
C
S
Suprem de Securitate nr.05/1-03-14
n
m
2006,,
Ministerul E
Ecologiei a elaborat proiectul Prograamului Naţio
onal de Asig
gurare a Secuurităţii Ecolo
ogice pentruu
anii 2007-2015. Adoptaarea acestui Program
P
Naţţional a fost condiţionată
c
de necesitattea preveniriii şi reduceriii
degradării rresurselor naaturale şi efiicientizarea uutilizării aceestora; menţinerii calităţţii mediului ca factor cee
asigură păsstrarea sănăttăţii şi calittăţii vieţii; ccreării unui sistem eficcient de moonitorizare, prevenire
p
şii
compensaree a pagubelor cauzate de calamităăţile naturalee şi acciden
ntele tehnogeene; ajustării legislaţieii
naţionale diin domeniul protecţiei mediului
m
şi uti
tilizării durab
bile a resurseelor naturale cu cerinţelee directivelorr
Uniunii Eurropene, precuum şi perfecttării bazei leggale de regleementare a assigurării secuurităţii ecolo
ogice.
Considderăm că un element essenţial al pooliticii aprop
pierii de Uniiunea Europpeană este in
ntensificareaa
colaborării în domeniul protecţiei mediului,
m
atâtt cu instituţiii de profil din spaţiul com
munitar, cât şi cu organee
ce activeazăă la nivel inteernaţional.
Republlica Moldovaa colaboreazză activ în doomeniul prottecţiei mediu
ului şi utilizăării durabile a resurselorr
naturale în ccadrul organnizaţiilor inteernaţionale, pprocesului „U
Un Mediu peentru Europaa” şi „Sănătatea în relaţiee
cu Mediul”, convenţiiloor internaţion
nale, acordurrilor şi iniţiativelor. Guvernul a semnnat acorduri în domeniull
protecţiei m
mediului cu guvernele României şşi Ucrainei, iar cu Guv
vernul Regat
atului Danem
marcei – unn
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memoranduum de colaboorare. Ministerul Ecologiiei, de asemeenea, a semnaat un şir de aacorduri de colaborare
c
înn
acest domenniu cu ministterele de specialitate din Republica Polonă,
P
Repub
blica Italianăă şi Republicca Letonia.
În 20022, Moldova a aderat la Pactul de Sttabilitate pen
ntru ţările dee Sud-Est alle Europei. Moldova,
M
dee
asemenea, eeste membruu al Organizzaţiei pentruu Democraţiee şi Dezvoltare Econom
mică – GUAM
M (Georgia,,
Ucraina, Azzerbaidjan, Moldova),
M
sccopul căreia eeste menţineerea păcii şi stabilităţii,
s
ddezvoltarea colaborării înn
problemele reglementărrii conflictelo
or şi altele.
La niveel regional, colaborarea în domeniuul protecţiei mediului see bazează pee încheiereaa acordurilorr
bilaterale şii trilaterale cu România şi
ş Ucraina. A
Aceste acordu
uri prevăd crrearea grupuurilor de lucru
u comune înn
scopul coorrdonării actiivităţilor în domeniul prrotecţiei resu
urselor pisciicole şi regllementării peescuitului înn
râurile Nistr
tru şi Prut, protecţiei
p
şi utilizării
u
duraabile a apelo
or transfrontaliere şi colaaborării în zonele
z
ariilorr
naturale prootejate, situaate în Delta Dunării şi Prutul de Jos.
J
Dezvoltaarea colaborrării regionaale în cadrull
Iniţiativei „„Mediul şi Securitatea”,
S
E
a Apelor caree va fi direccţionată spree
precum şi Iniţiativei Europene
introducereaa gestionărrii complexee a resurs elor acvaticce pe baziine, perfecţţionarea mo
onitoringuluii
transfrontalier, sistemullui de inform
mare, elaboraarea şi implem
mentarea staandardelor eccologice unicce. Începândd
misiei Internaaţionale penttru Protecţiaa
cu anul 20006, Republicca Moldova a preluat prreşedinţia în cadrul Com
Fluviului Dunărea (ICPD
DR), fapt ce va contribuii la intensificcarea relaţiilo
or de colaborrare cu ţărilee din Bazinull
Dunărean, pprecum şi atrragerea invesstiţiilor străinne în soluţionarea probleemelor ecologgice şi ameliiorarea stăriii
resurselor aacvatice, bioddiversităţii ettc.
Să se aasigure partiiciparea actiivă în Grupuul de lucru Dunărea–Marea Neagrăă privind im
mplementareaa
concepţiei ttransfrontalieere de manag
gement al appelor; asiguraarea participăării active laa compartimeentul Europaa
de Est, Cauccazul şi Asiaa Centrală din
n cadrul Iniţiiativei Apei a UE.
În scoppul implemeentării în RM
M a Iniţiativvei Uniunii Europene privind apă, în anul 200
06 a începutt
promovareaa Dialoguluii Politic Naţţional, ca coomponent al
a Iniţiativei apei pentruu ţările Euro
opei de Est;;
Caucazului şi Asiei Ceentrale. În acest
a
proces,, Republica Moldova şii-a exprimatt dorinţa de a participa,,
folosind m
stringente ddin domeniu
mecanismul Dialogului
D
în
n scopul sooluţionării problemelor
p
ul resurselorr
acvatice şi, în special, a problemellor ce ţin dee managemeentul integratt al apelor ((MIA). De asemenea,
a
înn
cadrul Diallogului resppectiv, se prreconizează desfăşurareaa următoarelor activităţţi: racordareea legislaţieii
naţionale laa Directiva-cadru privind
d apa (Legea privind apa), a Strategieei privind ressursele acvatice, precum
m
şi stabilirea obiectivelorr ce ţin de Protocolul privvind Apa şi Sănătatea.
S
Pe parrcursul aniloor 2006-2007 în cadrull proiectuluii OSCE şi UNECE „Îm
Îmbunătăţireaa cooperăriii
transfrontaliere şi a gesttionării durab
bile pe râul N
Nistru” au fo
ost elaborate proiectul Accordului de colaborare
c
înn
domeniul prrotecţiei şi utilizării
u
duraabile în bazinnul râului Niistru. Scopul principal al acestui proiiect a fost dee
a elabora şii coordona Planul
P
de Accţiuni în vedderea îmbunăătăţirii coopeerării transfro
rontaliere şi a gestionăriii
durabile pe râul Nistru de către auto
orităţile publlice centrale competente ale Republiccii Moldovaa şi Ucrainei..
În cadrul accestui proiectt, s-a instituit un grup dee lucru, care a avut sarcin
na de a revizuui Acordul dintre
d
Guver-nele Republlicii Moldovva şi Ucraineii privind utillizarea şi pro
otecţia în com
mun a apelorr transfrontalliere (semnatt
în 1994) în conformitatee cu tratatelee internaţionaale, cu Direcctiva-cadru UE
U în domenniul apelor (2
2000/60/EC)..
n
şi intternaţional.
Actualmentte, documenttul respectiv este la etapaa de coordonaare la nivel naţional
Un alt document important
i
caare reitereazăă necesitateaa ajustării cadrului
c
legisslativ intern
n referitor laa
mediul ambbiant cu stanndardele în materie ale UE este Prrogramul de activitate all Guvernulu
ui Republiciii
Moldova „IIntegrarea Euuropeană: Liibertate, Dem
mocraţie, Bun
năstare” 200
09-2013. Aceest act stabileşte, cu titluu
de obiectivee de guvernaare, următoarrele priorităţii:
1. Asiigurarea unuui cadru adecvat pentru prrotecţia mediului şi utilizzarea durabillă a resurselo
or naturale.
2. Redducerea imppactului neg
gativ al actiivităţii econ
nomice asupra mediuluii, resurselor naturale şii
sănnătăţii populaaţiei.
3. Spoorirea gradullui de protecţţie împotrivaa calamităţilo
or naturale.
4. Creeşterea niveluului de cultu
ură ecologicăă a cetăţenilor.
Rezultaatul logic şi urmărit al efforturilor de integrare eu
uropeană întrreprinse de R
Republica Moldova
M
ar fii
semnarea unnui acord dee aderare RM
M-UE, ce ar urma să con
nţină şi lista normelor car
are trebuie in
ncorporate înn
cadrul juriddic intern, precum
p
şi daatele de refeerinţă până când acestea urmează ssă fie transp
puse. Facem
m
referinţă, înn acest sens, la Tratatul de
d aderare a României laa Comunităţille Europene,, care cuprin
nde în anexe,,
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domeniile sectoriale ce necesită regllementare, prrecum şi detalii privind ordinea
o
şi proocedura de trranspunere a
acestora. Ceele patru dom
menii de refeerinţă vizeazăă:
A. CAL
LITATEA AERULUI
A
– 31994 L 00663: Directivaa 94/63/CE a Parlamentuului European
n şi a Consi-liului din 220 decembriee 1994 privind controlull emisiilor de
d compuşi organici
o
volaatili (COV) rezultaţi dinn
minale la staţţiile de distriibuţie a carbu
uranţilor (JO
O
depozitarea carburanţiloor şi din distrribuţia acestoora de la term
gulamentul (CE) nr. 18
882/2003 all
L 365, 31.12.1994, p.24), modifiicată prin: – 32003 R 1882: Reg
Parlamentullui Europeann şi al Consilliului din 29. 9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).
B. MAN
NAGEMEN
NTUL DEŞEU
URILOR – 331993 R 025
59: Regulameentul (CEE) nr. 259/93 al
a Consiliuluii
din 1 februuarie 1993 privind
p
supraavegherea şii controlul trransporturilo
or de deşeurri în interiorrul, înspre şii
dinspre Com
munitatea Europeană
E
(JO L 30, 6.22.1993, p.1), modificat ultima dată prin: – 320
001 R 2557::
Regulamenttul (CE) nr. 2557/2001
2
al Comisiei diin 28.12.200
01 (JO L 349, 31.12.20011, p.1).
Practicaa ţărilor dezzvoltate în domeniul
d
geestionării deşşeurilor estee axată pe im
mplementareea cerinţelorr
Directivelorr UE. Cerinţele Directiveelor UE prevvăd asigurareea unui nivell ridicat de pprotecţie a mediului de laa
depozitarea deşeurilor, inclusiv diiminuarea voolumului dee formare a deşeurilor în urma prroceselor dee
producere. În acest conntext, politicca naţională de gestionaare a deşeurrilor trebuie să fie direccţionată spree
usiv a reduceerii esenţialee a numărulu
ui gunoiştilorr
diminuarea riscurilor dee pe urma deepozitării deşşeurilor, inclu
l cu depozzite mari, cen
ntralizate dee
existente, construite fărră măsuri dee protecţie a mediului şi înlocuirea lor
UE. Conform
m investigaţiiilor efectuatee de către ex
xperţii străinii
deşeuri caree corespund cerinţelor Directivelor U
în cadrul prroiectului TA
ALES pentru
u Republica Moldova su
unt necesare aproximativv 10-12 guno
oişti mari înn
locul celor 1850 existeente. În republică se faac abia prim
mii paşi spree reformareaa sistemului existent dee
gestionare a deşeurilor – depozitareea controlată,, implementaarea colectărrii separate a deşeurilor, salubrizareaa
teritoriilor eetc.
C. CAL
LITATEA APEI
A
– 3198
83 L 0513: D
Directiva 83//513/CEE a Consiliului din 26 septeembrie 19833
privind valoorile-limită şi
ş obiectivele de calitatee pentru evacuările de caadmiu (JO L 291, 24.10
0.1983, p.1),,
modificată pprin: – 31991 L 0692: Diirectiva 91/6692/CEE a Consiliului din
n 23.12.19911 (JO L 377, 31.12.1991,,
p.48); 319884 L 0156: Directiva 84/156/CEE a Consiliulu
ui din 8 maartie 1984 pprivind valorrile-limită şii
obiectivele de calitate pentru
p
evacuăările de merccur din alte sectoare
s
decâât cel al electtrolizei cloraalcanilor (JO
O
92/CEE a Coonsiliului din
n 23.12.1991
L 74, 17.3.11984, p.49), modificat prrin: – 31991 L 0692: Dirrectiva 91/69
(JO L 377, 331.12.1991, p.48).
D. POL
LUAREA IN
NDUSTRIA
ALĂ ŞI MA
ANAGEMEN
NTUL RISC
CULUI – 311996 L 0061: Directivaa
96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 pprivind prev
venirea şi con
ntrolul integrrat al poluăriii (JO L 257,,
10.10.1996,, p. 26), moodificată ultiima dată priin: – 32003 R 1882: Regulamentul
R
l (CE) al Paarlamentuluii
European şii al Consiliullui nr. 1882/2
2003 din 29. 9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1).
Printre iniţiativele ce
c au fost înttreprinse de M
Ministerul Ecologiei
E
în vederea
v
dezvvoltării calitattive a cadru-lui juridic inntern în materie de mediiu, menţionăăm Proiectul Programului naţional prrivind constittuirea reţeleii
ecologice naţionale, elabborat în temeeiul art. 5 lit.. a) şi art.21 alin. (2) din Legea nr. 944-XVI din 5 aprilie 20077
cu privire laa reţeaua ecoologică (Mon
nitorul Oficiaal al Republiccii Moldova,, 2007, nr. 900-93, art. 395
5 ).
Obiectuul principal al Program
mului este cconstituirea reţelei ecollogice naţionnale, care are
a ca scopp
conservareaa diversităţiii biologice şi
ş genetice a tuturor sp
peciilor de animale
a
şi pplante din eccosisteme şii
complexe nnaturale, de a crea căi de migrare
m
şi răăspândire a sp
peciilor de an
nimale şi plaante.
În confformitate cu Legea cu priivire la reţeaaua ecologicăă, Programull prevede o ccolaborare in
ntersectorialăă
în acest dom
meniu, confoorm prevederrilor stabilitee în acorduri şi instrumen
nte internaţioonale, Conveenţia privindd
conservareaa vieţii sălbattice şi a habiitatelor naturrale din Euro
opa (Berna, 1979),
1
Conveenţia privind
d diversitateaa
biologică (R
Rio de Janeirro, 1992), Co
onvenţia asuppra zonelor umede
u
de im
mportanţă inteernaţională, în special caa
habitat al ppăsărilor acvaatice (Ramsaar, 1972), C onvenţia asu
upra conserv
vării speciilor
or migratoaree de animalee
sălbatice (B
Bonn, 1979), Strategia Pan
n-Europeanăă privind diversitatea biologică şi peissagistică (So
ofia, 1995).
Este neecesar de acccentuat că pe lângă asspectele inteernaţionale ale
a Reţelei E
Ecologice Paan-Europenee
(PEEN), creearea Reţeleii ecologice naţionale
n
(RE
EN) a Moldovei va avea:
– impportanţă vitallă pentru com
mponentele ssuprafragmen
ntate ale biod
diversităţii laa scară naţion
nală;
– influuenţă pentruu dezvoltareaa durabilă a ssectorului agrricol;
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– sem
mnificaţie im
mportantă în combaterea deşertificăriii, în speciall pe fundaluul schimbărillor climaticee
prognosticaate pentru Mooldova.
De asem
menea, Miniisterul Mediului a aprobbat pozitiv Prroiectul Hotărârii de Guuvern cu priv
vire la stareaa
actuală a goospodăririi apelor,
a
hidro
oamelioraţiei,, a situaţiei în domeniull aprovizionăării cu apă şi
ş canalizăriii
localităţilorr Republicii Moldova.
M
Aprobaarea acestui proiect
p
al Ho
otărârii Guveernului va seervi un imbo
old pentru coompletarea caadrului legall
şi celui norm
mativ cu acttele necesaree pentru redrresarea situaţţiei în domen
niul serviciillor publice de
d alimentaree
cu apă şi dde canalizaree, de dezvolttare şi renovvare a sistem
melor de irig
gare în scopuul prestării unor
u
serviciii
calitative şi durabile.
nedită a activvităţilor penttru atingereaa
Planul de activitatee propus spre aprobare rreprezintă o totalizare in
niului nr.7, pprecum şi prevede realizarea obiectivvelor trasate în Strategiaa
Obiectivuluui de Dezvolltare a Milen
naţională dee dezvoltare pe anii 2008-2011, Legeea nr.295-XV
VI din 21.12.2
2007.
Realizaarea planuluii de activitatte propus va contribui la atingerea ob
biectivelor aacordului de finanţare nr..
CRIS ENT//2009/020-5220 din 07.08.2009, cu pprivire la Prrogramul de Susţinere a Politicilor de
d Sector înn
domeniul appelor, încheiiat între Com
misia Comunnităţilor Euro
opene şi Gu
uvernul Repuublicii Moldo
ova. În bazaa
acestui acorrd, Guvernuul Republiciii Moldova aare angajameentul de a conecta în sppaţiul rural mai
m mult dee
55.000 de ppersoane la siisteme de aprrovizionare ccu apă şi 25.000 de perso
oane la sistem
me de canalizzare.
Aprobarea acestui proiect al Hotărârii
H
dee Guvern va servi o dov
vadă a capaccităţii execu
utivului de a
nt al apelor, pprecum şi caapacitatea dee
asigura evalluarea prompptă şi minuţioasă a întreggii ramuri dee managemen
a identifica soluţii pragm
matice în dezzvoltarea aceestei ramuri.
Conclu
uzii, recoman
ndări
Ca stat ce tinde sprre integrarea europeană, R
Republica Moldova
M
trebu
uie să se alieeze eforturilo
or depuse dee
niul protecţieei mediului şi
ş asigurării securităţii eecologice şi va trebui săă
UE pe plann internaţional în domen
adopte la niivel naţional politici şi prrograme de iimplementaree a normelorr şi strategiiloor comunitarre în materiee
de mediu. E
Este importanntă analiza posibilităţii
p
înndeplinirii unor
u
obiective pe termen lung, care vor
v fi la bazaa
elaborării vviitoarelor sttrategii şi planuri de accţiune pentrru schimbării pe termen lung pentru
u Republicaa
Moldova. A
Astfel de straategii nu pot fi realizatee fără o analliză a politiccilor existentte şi în alte sectoare alee
economiei ddin ţara noastră, îndeoseb
bi în sectoareele industrieii, energiei şi transporturillor.
De aseemenea, deciiziile actorilo
or instituţionnali, implicaaţi în politicaa de protecţţie a mediulu
ui au un roll
decisiv în aasigurarea im
mplementăriii adecvate şii corecte a cadrului
c
jurid
dic comunitaar în legislaţia internă a
Republicii M
Moldova.
Am făăcut referinţţă la o seriie de docum
mente-cadru
u şi strategii adoptate la nivel naaţional, caree
reglementeaază problem
matica mediului din persspectiva drep
ptului comun
nitar, docum
mente care ne
n permit săă
concluzionăăm că printree acţiunile prrioritare care urmează a fi
f implementaate regăsim:
– Deffinitivarea cadrului
c
juriidic de me diu existentt în conformitate cu ccerinţele, diirectivele şii
standardele Uniunii Eurropene.
movarea în mediul de business
b
a reesponsabilităăţii corporativ
ve în domenniul calităţii şi protecţieii
– Prom
mediului naatural.
– Connsolidarea potenţialului
p
instituţionall în domeniul protecţieei mediului şi utilizăriii durabile a
resurselor nnaturale, ajustarea politiciii managemeentului deşeu
urilor la stand
dardele europpene.
– Îmbbunătăţirea măsurilor
m
dee prevenire a poluării mediului
m
înco
onjurător priin ridicarea nivelului dee
conştientizaare a populaaţiei şi incorporarea cerrinţelor de protecţie
p
a mediului
m
în politicile seectoriale alee
economiei nnaţionale şi politicii
p
terito
oriale.
– Exttinderea şi prrotecţia ariillor naturale pprotejate de stat în bazaa experienţeii europene de
d gestionaree
eficientă a rresurselor naaturale.
– Reaalizarea proggramului naţţional de măăsuri tehnicee, de evaluarre şi finanţar
are a costurillor reduceriii
emisiilor de gaze cu efect de serră în concoordanţă cu prevederile
p
Convenţiei-ccadru pentru
u Schimbării
Climatice (11992) şi ale Protocolului
P
de la Kyoto (1997).
– Modernizarea şi
ş eficientizaarea sistemullui naţional de monitoriizare a stăriii şi evoluţieei condiţiilorr
diului.
hidrometeorrologice şi a calităţii med
– Impplementarea sistemului de
d circulaţie a certificateelor verzi pen
ntru diminuaarea poluăriii mediului şii
încurajarea producerii energiei regen
nerabile.
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– Stabbilirea proceedurilor priviind accesul lla informaţiaa de mediu şii participareaa publicului la adoptareaa
deciziilor dee mediu, inclusiv implem
mentarea Connvenţiei de laa Aarhus în special prin elaborarea structurilor şii
procedurilorr de asigurarre a unui niveel acceptabill de oferire a serviciilor publicului
p
larrg.
– Modernizarea şi optimizarea Sistemuluii Naţional dee monitorizaare, predicţiee şi preveniree a efectelorr
dezastrelor naturale prinn măsuri de asistenţă
a
tehnnică şi transffer de tehnolo
ogii.
– Exttinderea coooperării interrnaţionale înn domeniul mediului în
î scopul faacilitării tran
nsferului dee
tehnologii şşi preluării prroduselor ino
ovaţionale.
– Stim
mularea cerccetării aplicaative în dom
meniul tehn
nologiilor cu
urate şi prom
movarea uno
or campaniii
naţionale dee educare şi sensibilizare
s
pentru ecoloogie şi dezvo
oltare durabillă.
– Fort
rtificarea cappacităţilor structurilor
s
aadministrativ
ve şi procedurilor de asigurare a planificăriii
strategice înn domeniul protecţiei
p
meediului, incluusiv strategiile de finanţţare şi coorddonarea activ
vităţilor întree
instituţiile dde resort.
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Ti
The obttained resultss demonstratee that there iis a correlatiion between the
t cardiovasscular parameeters and thee
manifestationn of the intelleectual capacitties, anxiety, aargues depend
dent adaptative reactions off biological rh
hythms.

ucere
Introdu
Problem
mele ce au legătură cu procesul dee studii în instituţiile
i
preuniversitarre la etapa actuală s-auu
transformat într-o surrsă de anx
xietate, provvocând îngrrijorări enorrme cu efe
fecte asupraa sistemuluii
cardiovascuular. Este cuunoscut că peeste 50% dinn cazurile leetale sunt caauzate de deereglările fun
ncţionale alee
sistemului cardiovascuular [1,10]. Sistemul caardiovascularr este cel mai
m sensibill la acţiuneea factorilorr
stresogeni, care se maanifestă prin
n mecanismee neuroendo
ocrine de reglare şi connsecinţe fiziiopatologice..
Activitatea sistemului cardiovascullar reflectă comportameentul organissmului în ddiverse cond
diţii. O seriee
întreagă de date experim
mentale şi cliinice confirm
mă că cel maii vulnerabil sistem
s
la acţiiunea factoriilor stresanţi,,
situaţii de conflict este cel
c cardiovasscular [2, 6].
Situaţiia actuală a problemei
În stările emoţionalle − frică, şoc psihic, maii rar se înreg
gistrează brad
dicardie şi m
mai frecvent tahicardie [2,,
7]. S-a stabiilit că emoţiiile negative determină
d
spporirea frecveenţei contraccţiilor cardiacce − peste 10
00 bătăi/min,,
deseori aritm
mii ventricuulare şi extraasistole atrialle. Excitabillitatea emoţională provoaacă la aprox
ximativ 50%
%
din indivizii diminuarea undelor T, mai
m rar − invversia acesto
or unde [3, 9]. Emoţiile nnegative ducc la creştereaa
tensiunii arrteriale, stăriile emoţionaale depresivee diminueazăă frecvenţa contracţiilorr cardiace şii a debituluii
cardiac, se ppot înregistraa semne ce vizează
v
hipoddinamia mioccardului.
Investiggaţiile [4, 5]
5 asupra un
nui grup de persoane în
n perioada susţinerii
s
exaamenelor, considerată a
provoca strees emoţionall, au estimatt la ei în zileele din ajunu
ul examenulu
ui variaţii alee frecvenţei contracţiilorr
cardiace în limitele 60-880 bătăi/min, înainte de eexamen frecv
venţa contraccţiilor cardiaace sporea, devenind
d
maii
venţa contraacţiilor cardiace în timpu
ul răspunsuluui varia de la
l parametriii
exprimată îîn timpul evaaluării. Frecv
înregistraţi aanterior întree 5-33 bătăi/m
min, iar la 200% dintre ei − extrasistolle. La finele examenului şi anunţareaa
rezultatelor la toţi subieecčii investig
gaţi s-a deteectat diminuaarea imediattă a frecvenţţei contracţiiilor cardiacee
până la tahiicardie modeerată. Eviden
nt că în cerccetările psihofiziologice un interes ddeosebit prezzintă analizaa
indicilor rittmului cardiaac, caracteru
ul activităţii în timpul desfăşurării
d
proceselor
p
coognitive. S-aa vizat că înn
timpul activvităţii inteleectuale se modifică
m
tonuusul centrelo
or de reglaree a activităţiţii cardiace prin
p
apariţiaa
diverselor m
modificări, reeflexele baroreceptoare see inhibă, dim
minuează arittmia sinuzalăă [5,10].
Stresul este o reaccţie complex
xă, în evaluuarea căruia un rol deosebit revinee relaţiilor de
d reglare şii
activitate fuuncţională dintre sisteme, stabilindu-sse relaţii întrre sistemele nervos,
n
umooral şi organeele viscerale..
Sistemul caardiovasculaar posedă o reactivitate sporită şi printre prim
mele se incluude în mecanismele dee
menţinere a echilibruluii biologic al organismulu
o
ui. Reglarea emoţională
e
şi reacţiile afeective din hip
potalamus şii
centrul lim
mbic determinnă o legătură indisolubbilă între strresul emoţio
onal şi moddificările fun
ncţionale alee
sistemului nnervos vegetaativ.
Activitaatea cognitivvă este însoţţită de anum
mite emoţii şi
ş este determ
minată de unn anumit intteres faţă dee
obiectul de studiu, doriinţa de a so
oluţiona cu ssucces problemele trasatte, dificultăţiile întâlnite în atingereaa
scopului. Esste stabilit căă în timpul reezolvării exeerciţiilor mattematice sporreşte frecvennţa contracţiiilor cardiace,,
tensiunea arrterială sistoolică, iar con
ncentrarea ateenţiei determ
mină sporireaa tensiunii ar
arteriale diasttolice [1, 5]..
Interacţiuneea simpaticăă şi parasim
mpatică a siistemului neervos regleaază starea fu
funcţională a sistemuluii
cardiovascuular în stărilee de dezechillibru biologiic al organism
mului uman.. Caracterul emoţiilor şi reacţiilor dee
comportameent al organnismului deteermină prevaalenţa simpaaticului sau parasimpatic
p
cului, care tiinde spre unn
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echilibru înn menţinereaa homeostazzei organism
mului. Sistem
mul simpatoaadrenal, în m
mare măsurăă, genereazăă
dereglări caardiovascularre, iar cel parrasimpatic îm
mpiedică dezzvoltarea pato
ologiilor [2, 44, 6].
Stresul educaţional cauzează un
n dezechilibrru biologic în
î activitatea cardiovascuulară şi este important înn
restabilirea funcţionalittăţii organism
mului. Particciparea sisteemului cardiovascular înn reacţiile em
moţionale şii
stările stressante este deeterminată dee mobilizareea resurselorr fizice şi pssihice necesaare pentru reestructurareaa
rapidă a stărrii organismuului şi capacitatea de a effectua sau frââna activitateea.
Problem
ma homeostaaziei funcţion
nale a diversselor aparate şi sisteme priveşte intervvenţia reacţiiilor adaptivee
ce asigură m
menţinerea regimului
r
staabil funcţionaal atât în con
ndiţii obişnu
uite, cât şi înn condiţii carre determinăă
modificări funcţionale accentuate de solicitărri. Aparatul cardiovascu
ular, prin leegăturile mo
orfologice şii
funcţionale pe care le stabileşte
s
întrre organe şi ţesuturi, estte consideratt cel mai vecchi sistem fiilogenetic dee
integrare fuuncţională a organismullui în centruul acestei activităţi inteegrative, fiinnd zona cap
pilar-tisulară..
Necesităţilee acestui teeritoriu deteermină senssul modificăărilor morfo
ologice şi ffuncţionale pe care lee
înregistreazză aparatul înn ansamblu.
Din puunct de veddere hemodiinamic, corddul este prin
ncipalul org
gan care prooduce energ
gia necesarăă
asigurării ccirculaţiei saanguine şi aprovizionăriii teritoriilorr tisulare cu oxigen şi ssubstanţe en
nergetice. Înn
acelaşi timpp, cordul esste, la rându
ul său, depeendent de in
nfluenţele cee rezultă dinn activitateaa integrată a
diferitelor ţesuturi. Adaaptarea cardio
ovasculară laa efort repreezintă reflecttarea modificcărilor apăru
ute la nivelull
sistemului cca răspuns laa solicitări ex
xtrinseci şi inntrinseci, con
nstituind o caaracteristică eesenţială a viieţii [4, 5].
Sistemuul cardiovascular poate fi
f consideratt un paramettru al posibilităţilor adapptative ale orrganismului,,
iar nivelul dde funcţionaare a lui − ca indice, ce reflectă ech
hilibrul dintree organism şşi factorii strresogeni dinn
mediul încoonjurător.
Activitaatea inimii reprezintă
r
un
n indicator innformativ în
n cazul modiificării stărilo
lor organism
mului. Stresull
emoţional aacţionează assupra activittăţii corduluii, circulaţiei sangvine, caracterizânduu-se printr-o
o reactivitatee
înaltă şi unn rol importaant în restab
bilirea funcţiiilor organism
mului. Exam
minarea sisteemului cardiovascular înn
reacţiile em
moţionale şi stresante
s
estee determinatăă de reactiviitatea şi senssibilitatea luii în studiereaa mobilizăriii
extremale a resurselor fizice
f
şi psih
hice, întru reestructurareaa rapidă a stăării organism
mului şi capaacitatea de a
efectua sau frâna activittatea [5]. Factorii stresannţi după caraacter, durata de acţiune sse răsfrâng diferit
d
asupraa
capacităţilorr cognitive, fizice şi sănătăţii
s
orgganismului. Variabilitate
V
a ritmului ccardiac (VR
RC) este unn
fenomen fizziologic în care
c
intervalu
ul dintre băttăile inimii variază
v
şi include variabbilitatea interrvalelor RR,,
unde R estee vârful com
mplexului QR
RS al unei uunde electroccardiograficee, RR − interrvalul dintree vârfurile R
succesive şii un indice innformativ în cazul diferiteelor stări alee organismulu
ui, inclusiv – a celor emo
oţionale [7].
Monitoorizarea varriabilităţii riitmului carddiac în con
ndiţii obişnu
uite de acttivitate şi în perioadaa
suprasolicitării informaaţionale la elevi, în rapoort cu biorittmurile emoţional şi inttelectual s-a efectuat cuu
aparatul „A
Astrocard Hoolter Digital Recorder A
AsPEKT 702
2”, aplicând electrozii dde o singurăă utilizare înn
derivaţiile ccaracteristicee pentru înregistrarea EC
CG. Datele au fost transfferate într-unn computer, unde
u
au fostt
prelucrate şşi analizate digital. Toaate părţile nneclare prezentând arteffacte au fosst excluse. S-au
S
luat înn
considerare numai înreggistrările carre prezentau mai puţin de
d 15% artefaacte. Evenim
mentele urmăărite au fost::
tahicardia vventriculară (definită
(
ca şi
ş succesiuneea a mai mult de 4 extrasistole ventrriculare) susţţinută dacă a
avut o durattă mai mare de
d 30 sec şi nesusţinută.
n
La analliza variabiliităţii ritmulu
ui cardiac, s- au folosit paarametrii recomandaţi dee Comitetul de
d experţi all
Societăţii E
Europene de Cardiologie şi Societăţiii Nord-Amerricane de Stiimulare Carddiacă şi Elecctrofiziologiee
[9]. S-au evvaluat param
metrii de timp
p ai variabiliităţii ritmulu
ui cardiac, caare oferă info
formaţia desp
pre variaţiilee
intervalelorr de timp întrre complexeele QRS: SD
DNN − deviaţţia standard a intervaleloor N-N, ce reflectă
r
toatee
variaţiile inttervalelor înttre două com
mplexe QRS ppe perioada de
d înregistrarre; SDANN – deviaţia staandard a me-diei intervallelor N-N, caalculate în toaate perioadelee de înregistrrare, în afară de cele scurtte (de obicei,, de 5 min) şii
estimează vvariaţiile ritm
mului cardiaac în toate pperioadele dee înregistraree mai mari de 5 min; SDNN
S
indexx
(SDNNi) – media devieerilor standarrde ale intervvalelor N-N înregistrate numai
n
în inttervale de 5 min,
m ceea cee
caracterizeaază variabilittatea în intervalele scurtte de înregisstrare (de 5 min); RMSSSD – rădăciina pătrată a
sumei difereenţelor pătraate dintre intervalele N-N
N normale su
uccesive; NN
N50 – număru
rul de diferen
nţe mai marii
de 50 ms înntre două inteervale successive N-N; pN
NN50 – procentul intervaalelor succesiive N-N, carre diferă maii
mult de 50 m
ms.
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Unul ddin indicii variabilităţii
v
i ritmului ccardiac estee SDNN, caare estimeazză influenţaa sistemuluii
nervos parrasimpatic asupra actiivităţii corddului [3,7].. Stresul educaţional
e
determină micşorareaa
variabilităţiii cardiointeervalelor atâtt la elevii cuu bioritmurille emoţionall şi intelectuual în perioaada pozitivă,,
cât şi la coppiii cu biorittmurile stud
diate în periooada negativ
vă. La reprezzentanţii lotuului I (BEI PP)
P indicelee
SDNN în condiţiile stresului
s
educaţional s--a micşoratt cu 25,69%
% faţă de ccondiţiile obişnuite
o
dee
activitate ((Fig.1). La reprezentan
nčii lotului II (BEI PN
N), indicelee SDNN înn condiţii obişnuite
o
dee
activitate ss-a estimat de 71,97±2,97 ms, iar în condiţiille stresului educaţionall − de 49,5
56±4,18 ms,,
p<0,001. O diminuare mai vădităă de 31,09%
% a indicelui SDNN s-aa estimat la reprezentaţţii lotului III
(BEI PN).
Compaararea markkerilor ce vizează acctivitatea parasimpatică RMSSD,, pNN 50 a estimatt
următoarelee: la reprezeentanţii lotu
ului I indiceele RMSSD (rădăcina pătrată
p
a sum
mei diferenţţelor pătratee
dintre interrvalele N-N normale succcesive) în ccondiţiile sttresului educcaţional a diiminuat cu 29,29%
2
faţăă
de condiţiille obićnuite de activitatte, iar la inddivizii lotulu
ui II a dimin
nuat mai sem
mnificativ − cu 46,91%
%
(Fig.1). O modificaree mai vădiită a fost estimată laa indicele pNN 50 ccare vizeazăă procentull
L reprezenttanţii lotulu
ui I, indicelee
cardiointervvalelor succcesive N-N, acesta diferră mai mult de 50 ms. La
dat a dimiinuat în coondiţiile streesului educaaţional cu 63,03%, iarr la reprezeentanţii lotu
ului II maii
semnificativ − cu 71,955% (Fig.2).

lotul I
lotul II

ms
s
80
70
60
50
40
30

lo
otul II

20
10

lotul I

0
fond

stres

fond

SDNN

stres
s
RMSSD

Fig.1. Modificarea paarametrilor ccardiaci la eleevi în diversee condiţii de activitate
în concordanţă cuu perioada rittmurilor biollogice
markerii ce vizează
v
activiitatea parasim
mpatică a sisstemului nerrvos s-au înreegistrat mai diminuaţi înn
Deci, m
condiţiile sttresului educcaţional la toţţi reprezentannţii incluşi în
n investigaţiii, însă o dimi
minuare mai semnificativăă
s-a estimat la indivizii lotului II (B
BEI PN), ceeea ce consid
derăm că estee determinatt nu numai de
d condiţiilee
stresogene, dar şi de ranndamentul bioritmurilor eemoţional şi intelectual.
m
Pentru evaluarea innfluenţei sistemului nervvos simpaticc în condiţiille stresului eeducaţional la elevi, am
descris indicele amplituudinea modeii − AMo, carre reflectă acctivitatea canalului simpaatic. AMo estte nu altcevaa
R intervalullui care coin
ncide cu valoarea Mo, callculată dintr--un extras dee
decât frecveenţa depistărrii lungimii RR
RR intervalle. Acest inddice la reprezzentanţii lotuului I (BEI PP), în condiţţii obişnuite de activitatee, s-a estimatt
de 35,24±1,65%, iar în condiţiile sttresului educcaţional − dee 45,65±2,69
9%. La repreezentanţii lottului II (BEII
PN), de aseemenea, s-a urmărit aceeeaşi tendinţăă (condiţii obişnuite
o
de activitate − 38,58±0,9 %,
% condiţiilee
stresului eduucaţional − 55,25±2,34
5
%).
%
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Fig.2. Vaariaţiile param
metrilor variaabilităţii ritm
mului cardiacc la elevi în ddiverse condiiţii
de activitatee în concordaanţă cu perio
oada ritmurilor biologice
Un alt indice, ce caracterizează gradul dde centralizaare a reglăriii ritmului ccardiac, este indicele dee
tensionare ((IT) după R. Baevski (19
968). IT refleectă activarea generală a organismuluui şi gradul de
d deviaţie a
mpaticului asupra
echilibrului vegetativ înn direcţia preedominării sim
a
parasimpaticului. C
Conform dattelor [8, 10],,
acest indicee în practică este consideerat ca indicee cu cel maii înalt grad de
d sensibilitaate al activărrii sistemuluii
nervos vegeetativ simpattic în condiţiii stresogenee. În studiul nostru, IT laa reprezentannţii lotului I (BEI PP) înn
condiţii obiişnuite de activitate
a
a constituit
c
844,24±11,39 unităţi
u
conveenţionale, iaar în condiţiiile stresuluii
educaţional 156,64±20,,53 unităţi convenţionalee, p<0,001. La reprezenttanţii lotuluii II (BEI PN
N) IT a avutt
valori mai sporite în ambele
a
cond
diţii de activvitate (condiţii obişnuitee de activitaate − 101,97±9,09 u.c.,,
condiţiile sstresului eduucaţional 353
3,56±26,14 u.c., p <0,0
001), ceea ce vizează laa ei influenţa intensă a
sistemului nnervos simpaatic determin
nând mobilizzarea tuturor rezervelor pentru a asiguura funcţionaarea normalăă
a sistemelorr de organe, îndeosebi a celui cardiovvascular, o solicitare
s
mai intensă dinn partea mecaanismelor cee
menţin hom
meostazia.
Menţinnerea homeosstaziei este determinată
d
de cele mai vechi procese de reglaree umorală, precum
p
şi dee
mediatorii aadrenergici şi
ş colinergicii, ce interacţiionează cu receptorii de tipul respecttiv în calitatee de afectorii
sau inhibitoori. Un rol deosebit revine catecollaminelor seecretate de suprarenale, hormonilorr, peptidelorr
reglatorii, suubstanţelor macroenergic
m
ce ATP, ADP
P, AMP, elecctroliţilor K+, Na+, Ca2+, Mg2+ [10].
Rezultaatele cercetărrilor, ce reflectă fluctuaţţiile frecvenţţei contracţiilor cardiace,, au determinat cele maii
variate moddificări ale accestor indici la elevi în ziiua evaluărilo
or, după cum
m se relateazăă şi în literatu
ură [2, 5].
Prin urrmare, la eleevii ambelorr loturi s-a constatat prredominarea simpaticuluui în condiţiiile stresuluii
educaţional, fapt vizat de
d indicii evaluaţi. Menţţionăm că la elevii lotulu
ui I (BEI PP)) reactivitateea sistemuluii
cardiovascuular este maai atenuată faţă de paraametrii înreg
gistraţi la elevii lotuluii II (BEI PN), care îşii
mobilizeazăă rezervele fuuncţionale mai
m vădit penttru a depăşi starea
s
emoţio
onală în conddiţiile stresog
gene.
În versiiunea noastrăă, la majoritaatea elevilor în timpul ev
valuărilor preedomină activvitatea sistem
mului nervoss
simpatic, faapt constatat de oscilaţiilee indicilor A
AMo, IT, ceea ce nu contrrazice datelee din literaturră. În timpull
activării sim
mpatice, tahiicardia, de obicei,
o
este însoţită de diminuarea
d
diapazonului
d
i ciclului caardiac, iar înn
timpul stimuulării vagalee se observă un
u tablou invvers [10].
Cu toaate că autom
matismul estte caracterisstic şi altor ţesuturi, freecvenţa şi rritmicitatea contracţiilorr
cardiace, înn mare măsuură, se află sub acţiunea sistemului nervos
n
vegettativ. Influennţa parasimp
patică asupraa
activităţii innimii este determinată de
d secreţia aacetilcolinei de ramurile nervului vaag. Receptorrii muscularii
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acetilcolinicci reacţioneaază prin creşterea transpportului ioniilor de kaliu
u în membraanele celularre. Influenţaa
simpatică assupra cordului este determ
minată de eliiberarea adreenalinei şi no
oradrenalineii [7, 9].
Variabiilitatea ritmuului cardiac măsoară os cilaţiile influ
uenţei vegettative asupraa cordului, şi
ş nu nivelull
mediu al sstării tonusului vegetativ
v. Prin urm
mare, şi inhib
biţia vegetattivă, şi niveelul intens al
a stimulăriii
simpatice ddetermină micşorarea
m
variabilităţii
v
ritmului carrdiac. Fluctu
uaţiile activvităţii sistem
mului nervoss
vegetativ suunt asociate cu
c un şir de modificări
m
fuuncţionale alee celui cardio
ovascular.
Am annalizat şi unnii parametrii spectrali aai variabilităăţii ritmului cardiac, caare vizează puterea sauu
variaţiunile intervalelorr R-R şi se distribuie
d
în funcţie de frrecvenţă: VL
LfP – putereea frecvenţei foarte joasee
(ms2); LfP – puterea frecvenţei joasee (ms2); HfP – puterea freecvenţei înallte (ms2).
În conddiţiile stresului educaţion
nal, am consstatat micşorrarea undelor HfP de freecvenţă înalttă, numite şii
unde respiraatorii, cuprinnse în diapazonul 0,15-00,4 Hz, care vizează actiivitatea centtrilor nervoşii ai nervuluii
vag [6, 8] lla elevii ambbelor loturi. La reprezenntanţii lotulu
ui I (BEI PP)), în condiţiii obişnuite de
d activitate,,
undele HfP
P au înregistrrat o intensiitate de 834,,55±102,88 ms
m 2, iar în condiţiile
c
strresului educaţional − dee
350,22±74,991 ms2, p<0,,001, respecttiv şi la repreezentanţii lotului II (BEII PN), condiţţii obişnuite de activitatee
− 582,33±776,52 ms2, condiţii
c
stresogene − 2 58,77±39,45
5 ms2, p <0
0,001, (Fig. 3). Însă meenţionăm căă
intensitatea undelor HfP
P la reprezentaţii lotului III (BEI PP) au
a fost mai diminuate
d
atâât în condiţii obişnuite dee
activitate, cât şi în conddiţiile stresulu
ui educaţionaal. Considerăăm că acestee manifestări sunt condiţiionate, într-oo
oarecare măăsură, de perrioada negatiivă, mai cu sseamă a bioriitmului emoţţional, care sse caracterizeează printr-oo
stare tensionnată, deprim
mantă şi ca rezzultat induc ddiminuarea activităţii
a
cen
ntrilor nervoşşi vagali.
Undelee lente de orrdinul întâi − LfP, numiite şi „undele lui Maier””, „unde vassomotorii” alle spectruluii
variabilităţii ritmului caardiac (VRC)) cu diapazonnul frecvenţeei cuprins între 0,04-0,155 Hz estimeaază variaţiilee
tonusului siistemului neervos simpatic [8], de assemenea au vizat o micşorare a inteensităţii lor în condiţiilee
stresului eduucaţional, coomparativ cu
u condiţiile oobişnuite de activitate,
a
care estimeazăă dominanţa simpaticuluii
în asigurareea homeostazziei: la repreezentanţii lottului I cu 22
2,16%, iar laa reprezentannţii lotului III cu 37,48%
%
(Fig. 3). D
După cum vizează
v
dateele obţinute,, în condiţiiile stresuluii educaţionaal diminueazză influenţaa
parasimpatiicului asupraa activităţii cardiovascul
c
lare şi creştee influenţa celui
c
simpatiic, mai ales la elevii cuu
bioritmurilee emoţional şi
ş intelectual în perioada negativă.
BEI PP (lotul I)

ms 2500

BEI PN (lotul II))

2000
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Fig.3. Rezuultatele unor indici ai speectrului cardiiac în condiţiii obişnuite dde activitate
şi sttres educaţio
onal la elevii cu bioritmurrile aflate în diferite periooade
Undelee lente de orddinul II − VLfP a spectrrului VRC, diapazonul
d
0,003-0,04
0
H
Hz de asemen
nea, au vizatt
aceeaşi tenddinţă, care esstimează dep
plasarea echiilibrului vegeetativ al ritm
mului cardiacc în direcţia simpaticului.
s
.
În acelaşi tim
mp, se estim
mează şi o correlaţie vădităă între indiciii LfP şi RMS
SSD, SDNN şi pNN 50.
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Conforrm datelor literaturii, to
ot mai mulţii cercetători evidenţiazăă necesitateaa studierii in
ndividuale a
reacţiilor orrganismului la
l stres, deoaarece datele statistice „deenaturează” reacţiile unoor indivizi ap
parte la stres,,
care se deossebesc după indicii psiho
ologici şi fizioologici [10].
În calittate de indicce al echilibrrului vegetattiv, am selecctat indicele tensionării al sistemelo
or de reglaree
(IT), care reflectă coraaportul dintre activitateea simpaticu
ului şi parassimpaticului.. În baza în
nregistrărilorr
î trei clusteere: „vagoton
nici”, la caree
variabilităţii ritmului caardiac, eleviii incluşi în innvestigaţii i--am divizat în
IT în normăă nu depăşeşte 30 u.c., „normotonicci” − IT variiază între 31
1-120 u.c. şi „simpaticottonici”, IT −
între 121-3000 u.c., rezulltatele sunt reedate în Fig. 3-5.
Indicii medii ce viizează activiitatea sistem
mului nervos simpatic – AMo şi IT
T şi paramettrii medii cee
caracterizeaază activitateea sistemului nervos paraasimpatic – SDNN,
S
la eleevii celor treii clustere atâât din lotul I,,
cât şi din lotul II au releevat diferenţee veridice.
(lotul II)
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Fig.4. Distribuirea
D
procentuală
p
a elevilor în clustere
c
confform indiceluui tensionării
în raportt cu perioadaa bioritmurilo
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Fig.55. Parametrii amplitudiniii modei la eleevi cu diverss grad de actiivitate
a sistemului nervos
n
vegetaativ, în raporrt cu perioadaa bioritmurillor
26

120

Stu
udii de sinteză
ISSN 1857‐3517
7!
Evaluarrea parametrrilor variabiliităţii ritmuluui cardiac, caare reflectă coraportul dinntre activitatea simpaticăă
şi parasimpatică a SNV
V, a indicat laa reprezentannţii lotului I (BEI PP) cu
u cele trei tippuri de activ
vitate a SNV
V
(vagotonici,, simpaticotoonici, normo
otonici), că cu cât bilan
nţul echilibru
ului vegetatiiv al ritmulu
ui cardiac înn
condiţii obiişnuite de acctivitate era deplasat maai mult spree direcţia sim
mpaticului, ccu atât mai mică a fostt
sporirea luii în direcţiaa simpaticulu
ui (IT a sp orit cu 85,7
75%) în con
ndiţiile stressului educaţiional, iar laa
reprezentannţii lotului II (BEI PN) accest fenomenn nu s-a estim
mat (IT a sporrit cu 246,722%).
În bazaa rezultatelorr înregistrărillor VRC, am
m depistat că la lotul I paarametrii ce ccaracterizeazză activitateaa
sistemului ccardiovasculaar sunt mai diminuaţi
d
deccât la cei din
n lotul II. La ei, sub influuenţa perioad
dei pozitive a
bioritmuriloor emoţionall şi intelectu
ual, reactiviitatea sistem
mului cardiov
vascular estee mai stabillă în timpull
stresului eduucaţional.
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Fig.6. Param
metrii indicelu
ui tensionăriii la elevi cu divers grad de
d activitate al sistemulu
ui
nervos vegetativ, în
n raport cu peerioada bioriitmurilor emo
oţional şi inttelectual
Acesteaa le confirmăăm şi prin an
naliza dinam
mică a segmen
ntului ST a ECG
E
la elevii în timpul sttresului edu-caţional, preecum şi prinn prezenţa acctivităţii ectoopice ventricu
ulare, extrasistolelor. În condiţiile strresului emo-ţional, doar la 12,03% dintre
d
elevii lotului I (BE
EI PP) s-au înregistrat
î
ex
xtrasistole la un interval de 0,3-0,4 s..
La elevii lootului II (BEII PN) s-au în
nregistrat exxtrasistolele înregistrate
î
care
c
au avut o incidenţă mai mare laa
48,75% dinntre ei. În affară de aceaasta, la 31,255% indivizi ai lotului III în timpul sstresului edu
ucaţional s-aa
înregistrat activităţi ecctopică, ven
ntriculară, aaritmie, deteerminate, probabil, de aşteptarea rezultatelorr
evaluărilor şi de starea psihoemoţion
p
nală încordattă, irascibilitate.
Prin urrmare, în peerioada negativă a biorittmurilor, ca răspuns la încordarea
î
ppsihoemoţion
nală, are locc
sporirea acttivităţii simppaticului, carre mobilizeaază rezervelee funcţionalee ale organissmului pentrru asigurareaa
homeostazieei şi proceselor adaptive la specificull activităţii din cadrul pro
ocesului educcaţional.
Lipsa extrasistolellor pe fond
dul deplasărrii echilibru
ului vegetatiiv al ritmuului cardiac în direcţiaa
simpaticuluui şi repercussiunile respecctive în situaaţiile analizatte la elevi, mai
m cu seamăă ai lotului I (BEI PP), see
explică, proobabil, prin aceea
a
că activ
vitatea sporittă a conducăătorului ritmu
ului sinoatriaal până la un anumit gradd
împiedică rrealizarea auutomatismullui focarelorr de celule excitatoare localizate mai jos şi declanşareaa
extrasistoleii [7, 10].
Dinamiica variabilittăţii segmen
ntului ST şi hheterogenitaatea repolarizzării lui a peermis o iden
ntificare maii
amplă a reaacţiilor emoţiionale în tim
mpul perioadeei negative a bioritmurilor cercetate la elevi. Estte evident căă
variaţiile sisstemului carddiovascular în
î cadrul acttivităţii educaţionale suntt determinatee de combinarea unui şirr
de factori: îîncordare inteelectuală, an
nxietate, statuut psihoemoţţional instabiil, mai ales laa reprezentan
nţii lotului III
(BEI PN).
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Analizâând rezultateele variabilittăţii ritmuluii cardiac în corelaţie cu
u gradul anxxietăţii, s-a relevat
r
că laa
elevii cu grrad înalt al anxietăţii
a
şi mai
m cu seam
mă la cei cu bioritmuri
b
în
n perioada neegativă, indiicele SDNN,,
care reflecttă influenţa parasimpaticcului asupra activităţii cardiace
c
dim
minuează. S-aau observat modificareaa
cardiointervvalelor, RMS
SSD, IT şi reacţii
r
vegetaative, care în
nsoţesc anxiietatea, aşa cca hiperemiaa sau ţesutull
cutanat palid, uscăciunne în cavitattea bucală, lacrimi, verrtij sau slăbiciune, transspiraţie. Din
ntre reacţiilee
musculaturiii somatice, care însoţesc anxietateaa la 30% din
ntre elevi cu bioritmuri îîn perioada negativă s-aa
constatat treemurul mâinnilor, genuncchilor, senzaaţia de slăbicciune în mem
mbrele inferrioare, agitaţie, nelinişte,,
imposibilitaatea de a sta într-un
î
loc.
Din aseemenea considerente, esste destul dee actual a ex
xamina căilee de diagnossticare a anx
xietăţii, caree
corelează obbiectiv cu indicii variabillităţii ritmuluui cardiac.
Conclu
uzii
1. Stressul educaţionnal determin
nă micşorareea cardiointerrvalelor atât la elevii cuu bioritmuri emoţional şii
intelectual îîn perioada pozitivă,
p
cât şi la copiii ccu bioritmurii în perioada negativă. Laa reprezentan
nţii lotului I,,
indicele carrdiointervalelor (SDNN) în condiţiilee stresului educaţional
e
s-a
s micşorat cu 25,69% faţă de con-diţiile obişnnuite de activvitate. La rep
prezentančii lotului II, acest indice în
î condiţii obbişnuite de activitate
a
s-aa
estimat de 771,97±2,97 ms,
m iar în con
ndiţiile stresuului educaţional de 49,56±4,18 ms, p<<0,001.
2. La reprezentanţţii lotului I, în condiţiii obişnuite de activitatte, indicele tensionării a constituitt
84,24±11,399, iar în conddiţiile stresullui educaţionnal − 156,64±
±20,53 u.c., p<0,001. Reeprezentanţii lotului II auu
avut valori mai sporite în ambele condiţii
c
de acctivitate (con
ndiţii obişnu
uite de activiitate – 101,9
97±9,09 u.c.,,
condiţiile sttresului educaţional − 353,56±26,14
3
4 u. c., p <0,001), ceeaa ce indică lla ei influen
nţa intensă a
mobilizarea tuturor rezeervelor pentru
sistemului nnervos simpaatic, astfel determinând
d
ru a asigura funcţionareaa
normală a sistemelor de organe.
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MEDIUL
UR
RBAN ŞI EF
FECTELE ECOLOGIC
E
CE NEFAST
TE
(Cazu
ul mun. Chiişinău)
Valentiin AŞEVSCH
HI, Aurelia CRIVOI, Iriina AVISAL
LOAE,
Dumitrru TAPALAGA, Ion BUL
ULMAGA, Ioon UNGURE
EANU
P
Provocarea lannsată umanităţii are o structurră profundă. Su
untem posesoriii informaţiei, teehnologiei şi ai unei conştiinţee
a lucrului ce treebuie realizat. Singura
S
întrebaare ce apare estte: „Putem oare să rezolvăm aaceastă problem
mă? Poate oaree
o specie capabbilă să formuleeze o teorie caare să reflecte naşterea univeersului, să impplementeze o strategie pentruu
cconstruirea unuui sistem econom
mic durabil dinn punctul de ved
dere al mediului?”
Lesster BROWN. P
Probleme globa
ale ale omeniriii

The detterioration off the environm
ment is causeed by the exiistence of larrge urban aggglomerationss whose mainn
problem is thhat these are areas
a
where are convergingg progressive forces
f
which ensure the devvelopment of the society onn
the one handd, as well phennomena that emphasize
e
thee degradation of the human civilization aand the environment, on thee
other hand, tthis way beingg generated th
he phenomenoon of hypertrop
phy of the citiees.

De-a luungul istorieii sale, omul a cunoscut o evoluţie asccendentă, înrregistrând înn mod continu
uu noi şi noii
descoperiri.. Această afiirmaţie este destul de evvidentă, dacăă privim sfârşitul mileniiului doi: av
vionul super-sonic, trenuurile de maree viteză, blo
ocurile „zgâri
rie-nori”, exp
plorarea spaţţiului cosmicc ş.a.m.d. Drept urmare,,
amprenta dominantă a acestui seco
ol o constitui
uie nivelul dee cunoaşteree tot mai creescut al umaanităţii şi, înn
consecinţă, nivelul de trrai al acesteiaa înregistreazză astăzi, în ţările dezvolltate, cota ceea mai ridicattă din istoriee
(acesta fiindd determinat de transpuneerea în practtică a descoperirilor din activitatea
a
dee cercetare-deezvoltare).
Din celle mai vechi timpuri, societatea s-a coonfruntat cu problema aşşezărilor umaane, ca urmaare a creşteriii
explozive a populaţiei şi, în conseecinţă, a prooliferării marrilor aglomeeraţii, necesiitând în perm
manenţă noii
remodelări urbane. În acest
a
contex
xt, urbanismuului, ca ştiin
nţă a organizzării oraşelorr, îi revine sarcina de a
asigura dezzvoltarea arm
monioasă, echilibrată a l ocalităţilor, gestiunea reesponsabilă a resurselor materiale şii
protecţia meediului, îmbuunătăţirea caalităţii vieţii ooamenilor.
Tendinnţa de dezvolltare tot mai accentuată ccapătă un caaracter explo
oziv în urma creşterii şi diversificării
d
i
producţiei, a productiviităţii activităăţii economiice tot mai ridicate,
r
a metodelor,
m
teehnicilor şi tehnologiilor
t
r
utilizate, dinn ce în ce maai competitiv
ve.
Dar, nuu trebuie să uităm că prrimul factor care a stat la baza dezzvoltării umaane l-a consttituit mediull
înconjurătoor: apa, aeruul, solul, subsolul, vegetaaţia şi fauna din care omu
ul a extras fă
fără încetare, uneori pânăă
la epuizare, resursele necesare – materii
m
primee: lemn, sarre, fier, cup
pru, cărbunee, petrol, ap
pă, substanţee
chimice – făără de care nu
n ar fi putut înregistra prrogresul ce caracterizeazăă astăzi omennirea.
În evolluţia sa, acesst progres ştiiinţifico-tehnnic s-a materiializat într-o agricultură m
mecanizată şi
ş chimizată,,
într-o industrie automatiizată şi robottizată, în mijjloace de tran
nsport din cee în ce mai raapide, mai co
onfortabile şii
mai eficientte, omul stabbilindu-şi haabitatul întâi în aşezările rurale, apoii în oraşe car
are s-au dezv
voltat atât pee
orizontală, ccât şi pe vertticală [9].
În prezzent, între proogresul ştiinţţifico-tehnic şi noţiunea de
d urbanism
m se află o reelaţie directă: progresul a
determinat ddezvoltarea oraşelor
o
şi in
ntensificarea activităţii ecconomico-sociale.
Urbaniismul reprezzintă o activiitate de intere
res general, cu
c caracter co
ontinuu, caree se desfăşoaară pe întregg
teritoriul naaţional, avânnd la bază principiul
p
d
dezvoltării durabile
d
– su
ustainable gr
growth – cu alte
a cuvinte,,
deciziile geeneraţiei prezzente trebuiee să asigure ddezvoltarea societăţii,
s
fărră a comprom
mite dreptull generaţiilorr
viitoare la eexistenţă şi dezvoltare [2]].
Activitaatea de urbannism are urm
mătoarele obiiective princiipale:
1) deteerminarea strructurii funcţţionale a loc alităţii;
2) utilizarea raţionnală şi echilib
brată a terenuurilor necesaare destinaţiillor urbanisticce din localittăţi;
3) asiggurarea unei locuiri coresspunzătoare nnevoilor oam
menilor, în geeneral, a unuui nivel de traai decent;
4) asiggurarea conddiţiilor pentru
u satisfacereea unor nevo
oi speciale ale
a copiilor, persoanelor vârstnice şii
celor handiccapate;
5) asiggurarea estetticii compoziiţionale în reealizarea cadrului constru
uit şi amenaj area cadrulu
ui natural dinn
localităţi;
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6) prottejarea popuulaţiei şi a cad
drului naturaal şi construitt de poluare şi de riscurille naturale şii tehnologicee
previzibile;
7) prottejarea, conservarea, pu
unerea în vaaloare şi rev
vitalizarea monumentelo
m
or istorice, precum
p
şi a
patrimoniullui natural [1].
Activitaatea de amennajare a terito
oriului şi de uurbanism estte finanţată, în
î principal, din bugetul de
d stat şi dinn
bugetele adm
ministraţiilorr comunelor, oraşelor şi juudeţelor, dar pot participaa şi alte persooane juridice şi fizice.
Ministeerul Mediuluui, celelalte ministere, alte organe ale adminiistraţiei pubblice centrale, consiliilee
raionale şi orăşeneşti pot
p solicita informaţii
i
înn legătură cu
u proiectele majore de dezvoltare ale
a agenţilorr
economici, care sunt appreciate ca fiiind necesaree pentru activ
vitatea de am
menajare a teeritoriului şi de urbanism
m
la nivel naţiional, respecttiv, local.
Docum
mentaţiile de amenajare
a
a teritoriului şşi de urbanism
m constau diin următoareele:
1) plannuri de amennajare a terito
oriului;
2) plannuri de urbannism;
3) reguulamente de urbanism.
Planuriile de urbanissm sunt:
– plannul urbanistic general;
– plannul urbanistic zonal;
– plannul de dezvooltare locală [4].
[
Planuriile de urbannism reglem
mentează utillizarea teren
nurilor şi co
ondiţiile de ocupare a acestora cuu
construcţii.
Regulaamentele de urbanism sunt
s
docum
mentaţii cu caracter
c
de reglementarre şi cuprin
nd prevederii
referitoare lla modul de utilizare a teerenurilor, pprecum şi de amplasare, realizare şi uutilizare a co
onstrucţiilor..
Acestea sunnt redactate sub
s forma un
nor texte scrisse, însoţite, dacă
d
este cazzul de schem
me desenate explicative.
Pe bazza Planului urbanistic geeneral sau a Planurilor de dezvoltarre locală, auutorităţile ad
dministraţieii
publice loccale eliberează: certificaatul de urbannism, autoriizaţia de con
nstruire, auttorizaţia de funcţionare,,
autorizaţia dde schimbaree a destinaţieei.
De asem
menea, urbannismul se afflă în relaţie dde intercond
diţionare şi cu
u mediul încconjurător, oraşul fiind,,
în mare măăsură, dependdent de ecossistemele carre îl înconjo
oară. Astfel, efectele moddificatoare ale
a activităţiii
economico--sociale desffăşurate într--o aşezare uurbană asuprra mediului sunt mai evvidente, ca intensitate
i
şii
răspândire – decât în ceele rurale – în
n ultimele ppatru decenii, datorită deezvoltării inddustriei, transsporturilor şii
comerţului şi practicăriii unei agricu
ulturi intensivve. Drept urrmare, ecosisstemul urbann este ecosisttemul cu cell
mai înalt ggrad de artiificializare, parametrii
p
eecologici caare caracterizzează calitattea mediulu
ui au suferitt
modificări îîn compoziţiaa chimică – atmosferă,
a
sool şi apă – în
n urma activittăţii menajerre şi industriaale.
Dintre numeroaselee elemente ce
c alcătuiesc ecosistemull urban, resu
ursele umanee sunt influen
nţate în modd
direct. În isttoria umanităăţii, dezvoltaarea oraşelor a avut efectee cu sensuri contrare:
1) pozzitive: la început, a fost un
n factor de ddezvoltare, în
n oraşe apărâând primele m
manufacturi – germeni aii
industrializăării, s-a măriit numărul de
d locuri de m
muncă, au crrescut venitu
urile populaţiiei, s-a dezvo
oltat cultura,,
au apărut prrimele univerrsităţi etc.;
2) neggative: pe parrcursul dezvoltării a avut
ut loc o explo
ozie demograafică, care a dat naştere la fenomenee
dereglatoaree pentru activvitatea norm
mală: şomaj, llipsa locuinţeelor şi aglom
merarea lor, liipsa hranei [8
8].
În conssecinţă, echiilibrul balanţţei resurseloor umane dev
vine instabil la nivel loccal, regionall, naţional şii
mondial, caa urmare a miigrării popullaţiei rurale ccu venituri mici,
m sau a cellei din zonelle afectate dee evenimentee
naturale, ettnice, religiooase sau militare şi, dreppt consecinţţă, a concen
ntrării populaaţiei în mariile oraşe. Înn
aceste conddiţii, este grreu a determ
mina cum voor fi asiguraate alimentelle, locuinţelle, asistenţa medicală şii
educaţia. Înn urma activiităţii umane din industriee, agriculturăă, transporturri, turism etcc., elementelee biocenozeii
şi biotopuluui din ecosisttemul urban cad
c pradă pooluării.
Princippalul factor de
d poluare a oraşelor estte industria, ea fiind o caauză a dezvooltării aşezărrilor urbane..
Între industtrie şi urbanism există o intercondiţio
i
onare, industtria fiind un factor
f
sine qqua non al urrbanizării, şi,,
prin urmaree, acolo undee există indusstrie există şii poluare.
Industrria, ca activiitate econom
mică, elibereează în aer substanţe
s
ch
himice, partiicule şi gazee (dioxid dee
carbon (CO
O2), monoxid de carbon (C
CO), hidrocaarburi nearsee, amoniac (N
NH3)), prafurri industrialee; deverseazăă
în apă şi în sol reziduurii industriale nocive
n
atât pplantelor, câtt şi animalelo
or etc.
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Până nu demult,, energia folosită în industrie era dată de ardereaa cărbunilorr, lemnelorr
şi produseloor petroliere, care provoca o poluaree considerab
bilă a oraşellor. Industriaalizarea exceesivă care a
caracterizat oraşele în ultimele
u
decenii a fost ccauza esenţiaală a creşteriii concentraţţiei de dioxiid de carbonn
(CO 2) în attmosferă; daccă la începuttul revoluţieii industriale – cu baza en
nergetică axaată pe petrol şi cărbuni –
procentul dde dioxid de carbon în atm
mosferă nu eera decât de 0,030; astăzi acesta a ajuuns la valoarrea de 0,033,,
iar pentru annul 2050 se prefigurează
p
o valoare dee 0,060 [5].
Un alt exemplu reeprezentativ al poluării iindustriale este
e
dat de freoni (comp
mpuşi chimici utilizaţi înn
industria coosmeticelor şi
ş pentru insttalaţii frigoriifice) care, ajunşi
a
în straaturile superiioare ale atm
mosferei, subb
influenţa raadiaţiilor ultrraviolete de mare intennsitate, se deescompun elliminând cloor, fluor etc.., care atacăă
ozonul din aatmosferă.
Trebuiee adăugate înncă două exeemple edificaatoare:
1) La 3 decembriee 1989, în Bhapal
B
(Indiaa) o scurgerre apărută laa uzina de ppesticide a firmei
fi
Unionn
Carbide otrrăveşte aerull cu metiliso
ocianidă, uciigând 3.600 de oameni şi
ş îmbolnăviind 100.000, dintre caree
50.000 rămâânând invalizzi pentru tot restul vieţii.
2) La 26 aprilie 19986, Cernobââl (Ucraina),, un accidentt la centrala nucleară disttruge reactorrul şi aruncăă
în aer 5 tonee de combusstibil; un nor radioactiv oocoleşte Glob
bul de mai multe
m
ori, afecctând în speccial Ucraina,,
Belarus, Finnlanda, Poloonia, Germania, Moldovva, Româniaa. Consecinţeele imediatee au fost 32 de victime,,
150.000 de persoane evvacuate, 115
5 sate abanddonate definiitiv, 600.000
0 expuşi radiiaţiilor, dintrre care întree
7.000 şi 255.000 s-au îm
mbolnăvit dee cancer; în toată Europ
pa culturile agricole
a
şi an
animalele au fost expusee
radiaţiilor vvreme de mai
m mulţi an
ni; în anul 11990, circa 3.000.000 de
d persoane erau sub supraveghere
s
e
medicală, datele indicânnd că zilnic au
a murit, în m
medie, doi paacienţi drept urmare a acccidentului nu
uclear.
Industrria cu toate componenteele sale (inddustria energ
getică, indusstria metalurrgică, industria chimicăă
(produse clloro-sodice, acid sulfurric (H2SO4) , îngrăşămin
nte chimicee, produse ppetrochimicee), industriaa
materialelorr de construccţii (ciment, var,
v cărămizii etc.) joacă un
u rol dublu în poluarea biosferei:
1) omuul tehnicizatt de astăzi co
onsumă o caantitate de ox
xigen incomparabil mai mare pentru
u întreţinereaa
arderilor înn uzine, penttru diverse procese
p
tehnnologice; con
nsumă încontinuu resursee naturale (p
petrol, gaze,,
cărbune, fieer, lemn) etc.;
2) în aacelaşi timpp, industria emite
e
produsse şi subprod
duse nocive mediului înnconjurător (polietilena,,
sticla, zguraa, cauciucul,, materiale radioactive – materiale grreu biodegraadabile) caree nu pot intraa în circuite-le naturale dde refacere [99].
Un alt factor care contribuie la
l degradareea mediului din interioru
ul şi din afarra oraşului îl reprezintăă
agricultura. În sprijinull acestei afiirmaţii, se aaduc următoaarele argumente: folosirrea necoresp
punzătoare a
irigaţiilor caare pot aducee apa freaticăă la suprafaţăă şi produce înmlăştiniri; folosirea îng
ngrăşămintelo
or chimice, a
pesticidelorr (de exempllu, din răspân
ndirea extrem
m de largă a DDT-ului, detectat pânnă şi în ouălee pinguinilorr
din Antarctiica, s-a tras concluzia
c
că acesta s-ar pputea structu
ura în lanţul alimentar
a
um
man, acumulâându-se pânăă
la pragul dee pericol).
Totodaată, agricultuura poate affecta calitateea mediuluii înconjurăto
or prin zoot
otehnie, neceesară pentruu
satisfacereaa nevoii de hrană
h
a popu
ulaţiei urban e; astfel, din
n marile com
mplexe zooteehnice rezulttă însemnatee
concentraţiii de dejecţii şi ape uzate. Zootehnia reprezintă o sursă de poluare şi prinn cantităţile mari
m de sodăă
calcinată şi detergenţi foolosiţi în acţiiunea de igieenizare.
De aseemenea, agricultura, poatte fi, la rânddul ei, victim
ma activităţiii urbane priin extindereaa teritoriuluii
localităţilorr, ocuparea de
d terenuri de
d către consstrucţiile ind
dustriale, de către drumuuri etc. În ulltimii ani, see
resimte tot mai puternnic o extind
dere teritoriială a oraşu
ului, extindeere care acţţionează asu
upra zonelorr
învecinate; se realizeazăă astfel un flu
ux continuu de distrugere a terenului arabil şi, appoi, a pădurillor din cauzaa
defrişărilor efectuate pentru extind
derea culturiilor agricole. Astfel, în cele mai m
multe cazuri,, punerea înn
circuitul agrricol a unor noi
n suprafeţee arabile se fface pe seam
ma defrişării pădurilor,
p
duucând treptat la dispariţiaa
acestora de pe mari suprrafeţe. Contiinuând, pe pllan mondial, cu ritmul acctual de defriişare, de dou
uă hectare pee
minut, se aapreciază că pădurile ar urma să disspară complet în următo
orii 80-85 dee ani. Defrişşările pentruu
mărirea supprafeţelor arrabile, conco
omitent cu ppracticarea unei
u
agricultturi intensive
ve, duc la sccăderea apeii
freatice şi laa accentuareaa dezechilibrrului ecologiic pe mari înttinderi.
Sub effectul creşterrii demograffice şi exoddului rural, aşezările
a
um
mane şi, în sspecial, oraşşele devin o
ameninţare pentru mediiul ambiant. Suprafeţele de teren sustrase agricu
ulturii prin pprocesul de urbanizare
u
şii
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industrializaare, în raporrt cu cele existente, repreezintă cote importante
i
în
n ţările dezvvoltate: 28,0%
% în Belgia,,
12,0% în M
Marea Britaniie, 9,2% în Olanda.
O
Şi înn ţara noastrăă proporţiile acestui fenoomen sunt în
ngrijorătoare..
Nu o dată fi
fixarea platfoormelor indusstriale s-a făccut fără o prreocupare pen
ntru protejarrea terenurilo
or arabile, caa
şi cum suprrafaţa acestorra ar fi nesfârrşită.
Drept uurmare, princcipalul factorr de producţiie din agricu
ultură – solul – cade victim
imă activităţiii urbane, fiee
ca urmare a degradării lui
l printr-o activitate
a
chim
mizată şi meecanizată, carre forţează ppământul pesste puterea şii
capacitatea sa de a furniiza alimente pentru o poppulaţie urban
nă în creşteree, fie prin inttroducerea în
n compoziţiaa
chimică a aacestuia a unnor substanţee nocive: înggrăşăminte chimice,
c
reziiduuri indust
striale deverssate în apelee
râurilor, apeele de ploaiee care adunăă substanţele otrăvitoare (uleiuri mineerale, benzinne, detergenţţi) din oraşe,,
reziduuri m
menajere care,, în final, aju
ung în sol [6]].
Un alt domeniu cu impact negaativ asupra m
mediului, ca parte compo
onentă şi funncţională a oraşului,
o
estee
cel al transpporturilor. Acestea,
A
pe lâângă poluareea solului, apei
a
şi aerulu
ui constituie şi un putern
nic factor dee
stres asupraa populaţiei urbane
u
prin numărul
n
marre de maşini, poluarea fo
onică, transfoormarea peissajului urbann
etc. Astfel, traficul rutieer reprezintă principala ssursă a emisiiilor de oxizii de carbon ((cca 90%) şii de oxizi dee
azot (cca 599%), ocupă o poziţie maii modestă, daar comparabilă cu celelalte surse, în ceea ce priveşte emisiilee
de bioxid dde carbon, şii are o influenţă mai reddusă în priviinţa bioxidullui de sulf ((SO2) (cca 4%). Traficull
rutier deţinne principalaa pondere în
n domeniul eemisiilor de hidrocarburri volatile (ccca 45%), precum
p
şi laa
emisiile de plumb, estim
mate a fi de peste
p
trei ori mai importaante decât ceele generate dde sectoarelee industriale..
Contribuţia la fenomenuul de poluaree a motoareloor folosite în transporturile urbane, a sse vedea [8].

Fig.1. Poluarea reaalizată de traansporturile urbane
u
Pe lânngă poluareaa aerului dee către mottoarele cu ardere
a
intern
nă prin: subbstanţe toxice, poluanţii
atmosferici uşor sesizabbili (fum, miros),
m
gaze cu efect pe termen lung (bioxid dee carbon), trransporturilee
afectează m
mediul înconjjurător într-u
un mod agressiv, fiind o consecinţă
c
a dezvoltării eeconomice diin ultimii 400
de ani care a condus la creşterea con
ntinuă a trannsporturilor de
d persoane (o
( sporire dee 2,20 ori a numărului
n
dee
pasageri/km
m) şi de bunuuri (de 1,75 ori tone/km)). Asemeneaa nivele de trrafic genereaază elementee de stres pee
care populaaţia le acceptăă din ce în cee mai greu.
Având îîn vedere com
mplexitatea prroblemei trannsporturilor (ssiguranţa trafiicului auto, innfluenţa lui assupra naturii),,
concluzia pri
rincipală este că
c în zonele urbane
u
trebuiee micşorată viiteza maximăă de deplasaree (sub 30 km/h
h), precum şii
intensitatea traficului (dee exemplu, ceentrul oraşuluui Göteborg nu
n este supuss circulaţiei rrutiere).
Pe lânggă cele enum
merate, transsporturile afeectează în seens negativ perimetrul
p
ooraşelor prin dezvoltareaa
infrastructurrii şi a reţeleei de drumurri şi căi feratte; de exemp
plu, pierderille de spaţiu pprovocate dee construcţiaa
autostrăziloor, sunt consiiderabile: o autostradă
a
cuu trei benzi pee sens degrad
dează cca 8 hhectare de teeren/km.
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O altă ssursă de poluuare proveniită din activiitatea urbanăă care afecteaază, în mod vvizibil, natura este cea a
deşeurilor m
menajere şi inndustriale. În
n prezent, caantitatea acesstor deşeuri a atins niveluul cel mai ridicat datoratt
atât creşterii populaţiei şi
ş agenţilor economici,
e
câât şi creşteriii şi diversificcării activităţţilor urbanisttice.
Princippala problem
mă în cazul deşeurilor
d
o constituie modul
m
lor dee gospodărirre (generare, incinerare,,
reciclare, reefolosire). De
D altfel, sem
mne privindd considerareea dezvoltării deşeurilorr au şi apăru
ut sub formaa
scăderii ritm
mului de gennerare, sporiirea niveluluui de reciclaare şi, respecctiv, de incinnerare a deşeeurilor.
Industrrializarea şi dezvoltarea economică au dus nu numai
n
la creeşterea cantitităţii de gun
noi, dar şi laa
schimbări îîn structura acestuia. În timp ce hâârtia şi carto
onul rămân componentaa principală a deşeurilorr
menajere înn ţările dezvooltate (între 15-40%
1
din ggreutatea totaală a acestora), se constat
ată apariţia alltor categoriii
importante de deşeuri. Astfel, alum
miniul, maselle plastice şii alte substaanţe relativ nnoi le înlocu
uiesc tot maii
mult pe celee tradiţionalee: sticla, oţelu
ul, fibrele sinntetice.
În ultim
mele două decenii,
d
aproape toate ţăările dezvoltaate, inclusiv şi Republicca Moldova, au ajuns laa
concluzia că datorită caantităţilor en
norme şi caraacteristicilorr gunoaielor produse, aruuncarea lor pe
p terenurilee
virane sau ddeteriorate devine
d
nesatisfăcătoare caa metodă dee depozitare. Toate acestee terenuri au
u scurgeri cee
favorizează pătrundereaa în pânza freeatică a substtanţelor toxicce antrenate de apa ploiloor.
Ardereaa gunoiului nu este un proces
p
curat.. Se produc tone de cenu
uşă toxică şii se poluează atmosfera..
Combustia materialelor la temperatu
uri ridicate dduce la ruperrea legăturilo
or chimice ccare elibereazză o serie dee
substanţe tooxice. Acesttea pot polua aerul atmoosferic sau pot
p fi luate de apa de pploaie şi traansportate înn
pământ, căttre pânza freaatică. Instalaaţiile de incinnerare eliberrează în atmo
osferă oxizi dde sulf şi de azot, dioxilii
şi furani (suubstanţe extrrem de toxicce, suspectatte a cauza cancer şi defe
fecte geneticee), metale grele (plumb,,
cadmiu, meercur).
O altă fformă de polluare repreziintă apa cu caare se răceştte cenuşa fierrbinte: apa ddevine, în mo
od inevitabil,,
contaminatăă cu substanţţe acide şi pu
une problemee deosebite pentru
p
depozitare, dacă nuu se poate reeutiliza [3].
Deşi m
multe instalaţiii sunt de tip energetic, ccantitatea de energie prod
dusă este cu mult mai miică decât ceaa
necesară peentru elaboraarea materiaalelor care see incinereazză. De exemplu, prin recciclarea hârttiei se poatee
economisi dde cinci ori mai
m multă en
nergie decât se poate obţţine prin inciinerarea ei; în cazul polieetilenei, prinn
reciclare, see economiseşşte aproape de
d două ori m
mai multă eneergie decât prin
p incinerarre.
Prin urrmare, manaagementul deeşeurilor meenajere şi ind
dustriale preesupune dezzvoltarea câtt mai multorr
opţiuni: reeducerea surrselor (adiccă evitarea acelor proccese care conduc
c
la pproducerea deşeurilor),,
reutilizareaa directă a produselor
p
reziduale, re ciclarea, inccinerarea cu
u recuperareea energiei înglobate
î
şi,,
numai ca uultimă soluţiie, gropile de
d gunoi. Deeşi guvernelle prevăd programe şi bbugete pentrru reciclareaa
deşeurilor m
menajere şi industriale, după un reccent studiu reealizat în SU
UA, 18 statee din nord-esstul şi vestull
mijlociu al SUA vor chheltui de 8-10 ori mai m
mult pentru instalaţiile de
d incinerare
re decât penttru reciclaree
în următoriii cinci ani.
Din muulţimea activiităţilor caracteeristice oraşuului, nu trebuie uitată şi ceea turistică, caare prin acţiu
unile de agre-ment şi recrreare contribuuie, în măsurăă mai mică ssau mai maree, la distrugerrea naturii. D
Din nefericire,, turismul, caa
activitate dee bază pentruu anumite oraaşe de profil, a condus în
n final la distrrugerea lor. A
Aceasta se materializează
m
ă
printr-un fluux continuu de turişti, ex
xtinderea căillor de acces,, schimbarea profilului or
oraşului dintr--unul turisticc
într-unul inddustrial sau aggricol care, în
n consecinţă, a condus la artificializarea
a
a zonelor natuurale.
Societaatea contempporană este cauza unui ffenomen exttrem de periiculos − de ttransformaree a mediuluii
uman într-uun mediu anntiuman, dato
orat incapaccităţii oamen
nilor de a înţţelege fenom
menele în co
omplexitateaa
şi globalitaatea lor. Printre
P
cauzele acestui proces se numără aglomerarea excesivă de
d industriii
perturbatoaare ale mediiului ambian
nt, concentraarea populaţţiei ca număăr şi densitat
ate în formaţţiuni urbanee
ce depăşescc scara umannă, dezvoltaarea haotică a reţelelor de
d comunicaaţii şi transpport care irosesc imensee
suprafeţe dde teren, distrugerea teerenurilor aggricole fertiile, degradaarea masivellor forestierre, poluareaa
atmosferei, apelor etc.
Conclu
uzie. Dezvolltarea anarhiică a oraşeloor, care să nu
n ţină contt de necesităăţile şi trebu
uinţele omu-lui, poate săă ducă, în cele
c
din urm
mă, la distruggerea umanittăţii. Depind
de numai dee om, de voinţa sa dacăă
aceasta se vva întâmpla, sau dacă el îşi
î va schimbba modul de a gândi desp
pre localitateaa sa, despre societatea înn
care trăieştee.
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Luând în considerarre aceste asp
pecte, se pun e întrebarea dacă societatea umană va găsi rezolv
varea proble-melor generrate de urbannizarea exceesivă, prin lim
mitarea conssecinţelor nefavorabile di
din activitateaa economicăă
în ansambluul său, iar răspunsurile
r
la această pproblemă vo
or da, cu sig
guranţă, un nou impuls modului dee
înţelegere a mecanismellor de organiizare şi funcţţionare ale aşşezărilor umaane.
Referin
nţe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alpopi C
C., Elemente de
d urbanism, Editura univeersitară, Bucurreşti, 2008.
Aşevschhi V., Manageement ecologicc şi dezvoltaree durabilă, Fo
oxtrot, Chişinăău, 2012.
Brown L
L., Probleme globale
g
ale om
menirii, Edituura Tehnică, Bucureşti,
B
1997
7.
Ioan C.A
A., Urbanism şi amenajarea teritoriului,, Zigotto, Galaaţi, 2006.
Ioanid V
V., Urbanism şi mediu, Edittura Tehnică, Bucureşti, 19
991.
Luca O.., Teoria şi praactica urbanissmului, Matrixx Rom, Bucurreşti, 2003.
Pascariuu G., Curs de planificare
p
şi dezvoltare sppaţială, Curs post-universita
p
ar, Bucureşti, 2004.
Popescuu I., Oraşul şi competiţia urrbană, Edituraa Economică, Bucureşti, 2007.
Visan S., Angelescu A.,
A Alpopi C.,, Mediul înconnjurător. Polu
uare şi protecţţie, Editura Ecconomică, Bucureşti, 2000.

34

Eco
osisteme n
naturale şi antropiza
ante
ISSN 1857‐3517
7!
OPP
PORTUNIT
TIES FOR W
WETLANDS
S RESTORA
ATION IN T
THE
BENEFITS
PRUT RIV
VER BASIN TO SECUR
RE MAJOR
R ENVIRON
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Importtance of Weetlands
Wetlannds perform a number off important e cological an
nd hydrologiccal functionss and servicees. These aree
food and freesh water soource, biodiversity protecction, soil im
mprovement, fiber and fue
uel source, medicinal
m
andd
genetic matterials sourcces, local climate regulaation, surfacce water and
d groundwat
ater regulatio
on, nutrientss
storage, reteention and reecycling, erosion regulatiion, surface water
w
purificcation and naatural hazard
ds regulation,,
recreation, aesthetic, edducation. To achieve the goal of susttainable utiliization of freeshwater ressources, new
w
ularly, it relates to wetlannds managem
ment since ass
approaches to water govvernance are urgently neeeded. Particu
unctions theyy
a rule, wetlaands have noot always beeen given thee priority theey deserve baased on the iimportant fu
perform in ccontributing to the mainttenance of prroductive river systems an
nd human w
wellbeing.
Role off Moldovan wetlands in
n supportingg of biodiverrsity
Wetlannds remainedd in Moldovaa still host onne of the rich
hest fauna div
versity in thee country. Ty
ypical water-dependant vvertebrate faauna amountts around 1009 bird speccies, 4 mamm
mal species, 6 reptile sp
pecies and 4
amphibian species. Typpical aquatic and marsh flora amoun
nts about 160
0 species. A
According to informationn
provided byy the Moldovva Biodiverssity Office, tthere are 25 representative sectors with
th riparian vegetation withh
total area of 674,7 ha.
w
birds eespecially mig
grating ones..
Wetlandds play a unnique role in supporting aand the conseervation of water
They ensuree breeding and wintering
g sites for thee large popu
ulation of birrd species annd valuable staging
s
areass
for migratoory birds inhhabited in Moldova. Thee country is one of the important traansit areas fo
or migratingg
birds withinn Europe whhich are of great
g
ecologiical value. It is situated on the princcipal Eurasian flyway −
Black Sea-M
Mediterraneaan − used by
y birds migraating from northern
n
breeeding areas too over winteering sites inn
south Europpe and Africa. In the autumn,
a
Molldova is cro
ossed by pop
pulations froom central and
a northernn
Europe miggrating by a broad
b
front primarily
p
in tthe south-easst direction and
a populatioons from Easstern Europee
(Russia, paarticularly, western
w
Siberria) migratinng in a soutth-west direcction to oveer wintering sites in thee
Balkans, the Italian Penninsula and Africa. The return passaage of birds in the sprinng is the sam
me (but by a
odified return route.
narrower froont), except a few species which use a slightly mo
The Pruut (and Dnieester) River corridors, foorming by th
he watercourses and riverr floodplainss oriented inn
south-north direction, are
a the majo
or pathways for migrato
ory birds in Moldova. T
The Moldov
van wetlandss
de breeding aareas, migrattion stopoverrs and non-bbreeding (win
ntering) sitess
situated on the flyways which includ
c
tend to
o be very prooductive and
d are thus off
used by miggrating birdss throughoutt their annuaal migration cycle
great imporrtance to nonn-migratory birds
b
and othher water-dep
pendant biod
diversity. Thee main migraation flywayy
in the Molddovan part of the Danube River basiin lies along the Prut Riv
ver between the Carpath
hians and thee
Black Sea. The waterfo
fowl migratin
ng through tthe territory
y of Moldov
va are mostlyy representeed by orderss
P
mes, Ciconifo
ormes, Anserriformes, Grruiformes. In
n particular,,
Gaviiformess, Podicipenndiformes, Pelecaniform
this flyway is used by Red-Breasted
R
d Goose (Braanta ruficoliis), swans (C
Cygnus cygnuus, C. olor), Black Storkk
mation Peliccan (Pelecannus crispus and P. on
nocrotalus), Glossy Ibiis (Plegadiss
(Ciconia nnigra), Dalm
falcinellus) and many otther species.
y of Moldovaa
The maap-scheme off the zoogeographic zonees and migraation flywayss of birds on the territory
is presentedd in Fig.1.
In sum
mmer time, wetlands
w
aree used as brreeding areass for water birds inhabiited in Mold
dova and ass
feeding areaas for water birds
b
inhabitted in Ukrainnian wetlands (southern part
p of Moldoova) and Romanian oness
(along the P
Prut River). According
A
to
o various estiimates, in Moldova, the number
n
of neesting bird sp
pecies variess
from 138 (B
Biodiversity Office Moldova) to 1700 (UK Royaal Society for the Protecttion of Birds), and evenn
175 (unidenntified sourcce). Twenty-one bird speecies come to
t Moldova to winter, 577 bird species includingg
water birds migrate acrross the coun
ntry having uused the Mo
oldovan wetllands for stoopovers to reest and feed,,
dova.
and 28 speccies were reggistered only on passage oover the terriitory of Mold
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Fig.11. Map-schem
me of the zo ogeographicc zones and migration
m
flyw
yways
of birds on the territory of Moldova
Legennd: A − Forestt steppe zone. Zoogeographhical forest secctors: 1 − Cod
dru; 2 − Ribnitta; B − Steppee zone.
Zoogeoographical steeppe zones: 1 − Bugeac; 2 − Tiraspol; 3 – Balti; C – In
nter-zonal zooggeographical sectors:
1 − Lower Prut;
P
2 − Low
wer Dniester; 3 − Inter-zonaal boundary; 4 − Birds migraation routes:
a)) green colour − in the autum
mn; b) red collour − in the spring;
s
5 − Bio
osphere reservve Danube Deelta
Source: B
Biodiversity Office Moldovaa http://bsapm
m.moldnet.md//Grafica/Pagin
na 20web20Raaport/Harti/fig
g_2-5.html

Curren
nt state of weetlands and aquatic ecossystems
Originaally, along thhe Prut Riverr there were significant arreas of wetlaands howeverr, presently only
o
some off
them remainned. Drainagge works und
dertaken in M
Moldova in the
t middle of
o the 1970’ss resulted in the loss andd
degradationn of numerouus wetland arreas. Most w
wetlands havee been drying
g-out along th
the major riv
vers Dniesterr
and Prut, m
mainly along their lower stretches witth the excepttion of some areas in the lower Dniesster and oness
directly borddering the Prrut River. In the southernn part of Molldova, rich allluvial valleyy of the Ialpu
ug River wass
also convertted to serve thhe growing ag
gricultural neeeds.
Wetlands and riparrian areas in
n Moldova w
were long ag
go converted
d or altered ffor agriculturral purposes..
Currently thhese areas are mostly useed for agricullture. Presen
ntly, a big shaare of big annd small riverr floodplainss
is no longeer subject too flooding due to flood protection works:
w
construction of w
water reserv
voirs, rivers’’
embankmennt and constrruction of sm
mall dams annd ponds on their
t
tributaries. For exam
mple, on the whole
w
lengthh
of 80 km off Sarata Riveer, draining into the Prut,, there were constructed
c
seven
s
dams, i.e. every ten
n kilometers..
Such a heavvy hydrological modification relates tto all Prut Riiver tributaries. In the 19970’s, a big share of thee
Ialpug and Cahul Riverrs catchmentts was also ssubject of su
urface drainaage. Drained waters weree dischargedd
directly intoo straighteneed riverbeds through
t
the ddrainage can
nals. Presentlly, the drainaage pump staations in thiss
area are nott operating, the drainagee canals are iin improper conditions and
a thereforee the lands in
i the Ialpugg
and Cahul R
River basins are not drain
ned.
Past and present lim
mestone quarrries and illeggal dredging of
o riverbeds for sand are also significaant causes off
environmenntal degradatiion and habittat destructioon of river eccosystems. Im
mpacts on aqquatic habitats also comee
from the lacck of suitablee buffers and
d riparian striips as a resullt of anthropo
ogenic activitties. Recent water
w
qualityy
data have shown big cooncentrations of some heeavy metals (e.g., copperr) and evidennce of persisstent organicc
pollutants (D
DDT, etc.). Significant
S
qu
uantities of am
ammonia, nitrrates and nitrrites are also registered in some rivers,,
especially inn the small onnes. Most lik
kely they are ccoming from
m non-point so
ources of pollllution such as
a agriculturall
fields, manuure storage faccilities and seeptic tanks. W
Water quality of big and sm
mall Moldovaan rivers suffe
fers from lackk
or severely ddegraded ripaarian vegetation and wetlaands that wou
uld capture many
m
of these pollutants.
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Currenttly, about 700% of drain
nage channells have beco
ome dysfuncctional and are strongly
y silted, andd
significant sshare of irriggation system
ms in Moldoova are not operational,, and since the current state of thee
national ecoonomy and available
a
donors’ funds doo not allow rehabilitating
r
g all former hhydrological works, theree
might be ann opportunityy for wetlan
nd restorationn activities in
i the Prut River
R
basin. Today, crum
mbling dams,,
pump stationns, and giantt pipes spraw
wled across hhighly modified and fragm
mented Ialpugg River systeem. The landd
and landscaapes in the southern
s
partt of Moldovva are severeely degraded
d, and only a few sites in the Ialpugg
River basin have some potential
p
for wetland resttoration activ
vities.
ds and impa
act on waterr-related hab
bitats and water-depend
w
dant speciess
Threatts to wetland
Duringg the last few
w decades, the
t wetlandss have been exposed to dramatic intterventions. The marshyy
areas traditiionally treateed as uselesss lands are thhe most vuln
nerable part of the wetlaands. Accord
ding to somee
estimates, inn the Prut River
R
low cou
urse, there w
was drained 27.500
2
ha off wetlands, inn the Nistru River lowerr
course – 40.000 ha. Thee marshy areaas traditionallly treated ass useless land
ds are the moost vulnerablle part of thee
wetlands. Inn Moldova their
t
total arrea is about 17.200 ha, or 0,5% of the country’’s territory. Drainage off
wetlands haas resulted in
i disappearrance of nattive riparian vegetation and the enttire marsh and
a meadow
w
ecosystems;; diversity and
a
abundan
nce of remaained flora and fauna reduced
r
connsiderably. Much
M
of thee
country’s fl
flora and fauuna species is continuouusly threaten
ned since theeir diversityy and abundaance largelyy
depend on the state off natural eco
osystems. Acccording to rough estimate, about 775% of naturral wetlandss
waterfowl haabitats have been
b
lost in M
Moldova during the last three decadess.
serving as w
Wetlannds are probably the eco
osystems moost threateneed. The degrradation andd loss of wetlands occurr
nowadays aas well. This is mainly du
ue to the conttinuous expaansion of agricultural landds used as faarmlands andd
pastures andd especially, due to poorr wetlands m
management or
o even absen
nce of any m
management.. Majority off
the remaining wetlands are under siege,
s
heavilyy grazed or mowed for hay. In spitee of numerou
us conveyedd
r
camppaigns dedicaated to wetlaand values annd necessity of wetlandss
within last yyears public awareness raising
protection aand conservattion, the wettlands in theiir natural or near-natural conditions aare continuin
ng to be seenn
by people as wastelands and theirr valuable sservices are not recogniised in full. Therefore, if technicall
possibilitiess and funds are
a availablee, wetlands aare often con
nverted to other lands whhat results in
n a completee
loss of the pprecious enviironmental services they can provide.
Amongg major past and current pressures
p
andd impacts on
n water-relateed habitats annd water-dep
pendant
species shouuld be mentioned next:
Ö Deeepening and straightening
g the rivers;
Ö Rivver dammingg that chang
ged the natuural water fllow regime and groundw
dwater retenttion patternss
downstream
m;
Ö Draainage of riveer floodplain
ns affected naatural wetlan
nds;
Ö Chaanges in landd use pattern
ns and the in fluence of ag
griculture an
nd urban devvelopment in river basinss
that led to ddisappearancee and degrad
dation of fresshwater ecosystems;
Ö Oveergrazing conntributed to soil and surfface water po
ollution;
Ö Lanndslides and soil erosion contributingg to silting off water bodiees;
Ö Soil salinisationn affecting su
urface water quality;
b
due to surface water pollution by nnutrients (n
nitrogen andd
Ö Euttrophication of water bodies
phosphorus);
Ö Redduction of fish resourcess (mostly duee to dam con
nstruction daams on the PPrut and Dniiester Riverss
and commoonly used in the
t past electtric rods for ffish catch in the lakes an
nd water reserrvoirs);
Ö Habbitats fragmeentation and destruction;
Ö Envvironmental pollution,
p
etcc.
Overviiew of inland
d and huma
an-made wettlands in thee Moldovan part of the Danube Riv
ver basin
The tottal area of innland and hu
uman-made w
wetlands in the
t Moldovaan part of the
he Danube River
R
basin iss
20,061 ha. These are innland wetlan
nds found inn the Prut Riiver basin with
w area of 11.723 ha, human-made
h
e
wetlands sittuated in thee Prut Riverr basin with area of 7.13
37 ha and hu
uman-made wetlands sittuated in thee
Ialpug Riveer basin withh area of 1.1
171 ha. Out of the 13 id
dentified inlaand and hum
man-made weetlands to bee
included inn the nationaal river basin managemeent plans with
w
total surrface of 17.9969,5 ha, 10
0 are inlandd
wetlands wiith area of 11.092,5 ha (Lord’s
(
Foreest, Beleu and
d Manta Lak
kes situated iin the Lowerr Prut Lakess
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site, Caracuusenii Vechi Lake, Zbero
oaia-lunca, B
Bujor Lake, Lebada Albaa, Antonesti plawni, Paiccu Lake andd
Cahul Lakee), and 3 arre human-m
made wetlandds with areaa of 6.877 ha
h (Costestii-Stinca wateer reservoir,,
Taraclia, Coongaz).
Amongg inland wettlands to be subjects of the national river basin
n managemeent plans 5 wetlands
w
aree
protection aareas (Lord’s Forest, Beeleu Lake, Z
Zberoaia-lun
nca, Lebada Alba and A
Antonesti plaawni) out off
which Lordd’s Forest andd Beleu Lakee were designnated also ass IBA’s), Cah
hul Lake (alsso designated as IBA) ass
well as new
wly identifiedd as wetland
ds of nationaal importancee − Caracuseenii Vechi L
Lake (40 ha),, Bujor Lakee
(246 ha) andd Paicu Lakee (37 ha) which in the fraame of curren
nt project weere proposedd to be design
nated as new
w
wetland prootection areass.
Amongg the protecction areas only Zberoaaia-lunca haas a high sttatus for sup
upporting off waterbirds;;
Antonesti pplawni site has
h a middlee status whille Lebada Alba
A
in its prresent condittions does not
n have anyy
status. How
wever, as a protection area
a
having a relevancee to water-reelated habitaats and wateer-dependantt
species, preesently, Lebaada Alba is to
o be a subjecct of the natio
onal river bassin managem
ment plan.
Amongg wetlands without
w
proteection status,, Caracusenii Vechi Lake, Costesti-V
Varatic bay, Bujor Lake,,
Paicu Lake and Cahul Lake have a high statuss to support water birds;; Nicolaevcaa wetland haave a middlee
status whilee Macaresti and
a Toceni wetlands
w
– low
w status.
Accordding to idenntified selecction criteriaa, among wetlands
w
to be subjectts of local river basinn
managemennt plans, therre were iden
ntified 6 inlaand wetlandss with total area
a
of 629,22 ha; these are
a Costesti-Varatic bayy with area of
o 281,2 ha (h
high status tto support waterbirds;
w
this wetland aalso can be considered inn
the nationall Prut River basin management plann for the Cosstesti-Stinca water reservvoir), Macarresti − 90 haa
(low status)), Nicolaevcaa − 67 ha (m
middle status)), Toceni – 7 ha, Colibas Lake − 15 0 ha (middlee status) andd
Brinza Lakee − 34 ha (m
middle status)) and 3 humaan-made wetlands with to
otal area of 11.461 ha; these are Cahull
fish ponds w
with area off 1.237 ha (h
high status), Comrat wateer reservoir − 126 ha (m
middle status)) and Tomaii
water reservvoir − 98 haa (low status) all designnated as objeects of the National
N
Ecoological Nettwork, whilee
Cahul fish pponds has also a Ramsarr status. In sppite of Cahull’s fish pond
ds high statuss to support waterbirds
w
itt
is a subject of the locall river basin managemennt plan since it is a futurre private inddustrial enterrprise whichh
will be mannaged in confformity with a local businness develop
pment plan.
Altogetther, in the Moldovan
M
paart of the Mooldovan part of the Danu
ube River baasin there weere identifiedd
16 inland w
wetlands withh total area of
o 11.722,7 hha (Lower Prrut Lakes witth total area of 6.944 ha occupied byy
wetlands ass a site embrracing two largest in Mooldova naturral lakes, tw
wo smaller naatural lakes and big fishh
pond was conventionallly considered
d as separatee wetlands to
o estimate acccurately areeas of inland and human-made wetlannds as well as
a total area of importantt inland wetlands, while Lord’s
L
Foresst with total wetland
w
areaa
of 4.830 haa mostly embbracing flood
dplain wooddland was considered as a single inlaand wetland with area off
4.665 ha at cost of deduucted 165 ha occupied byy water reservoirs which were considdered separately as a “bigg
water reservvoirs”). All innland wetlan
nds except thhe Cahul Lak
ke are situated in the Prutt River basin.
Out off inland wettlands, 9 sites (Lord’s F
Forest, Beleeu and Manta Lakes, C
Caracusenii Vechi
V
Lake,,
Costesti-Vaaratic bay, Zbberoaia-luncca, Bujor Lakke, Paicu Laake and Cahu
ul Lake ) witith total area of 11.235,66
ha were evaaluated as off high prioritty for supporrting of wateerbirds; 4 sittes (Antonessti plawni, Nicolaevca
N
ass
well as Collibas and Briinza Lakes situated
s
in thhe Lower Prrut Lakes Raamsar site) w
with total areea of 360 haa
were considdered as of middle
m
prioritty for supporrting of wateerbirds and 3 sites, with ttotal area of 127 ha weree
evaluated ass of low (Maacaresti, Toceeni) and no ((Lebada Albaa) priority.
The tottal area of 6 main humaan-made wetllands is 8.30
08 ha including Cahul fiish ponds sittuated in thee
Lower Prutt Lakes Ram
msar site. Ou
ut of them, 2 human-mad
de wetlands are situatedd in the Prut River basinn
(Costesti-Sttinca (5.900 ha) and Cahul fish pondss (1.237 ha),, and 4 − in the
t Ialpug Ri
River basin: Taraclia
T
(7000
ha), Congazz (277 ha), Comrat
C
(126
6 ha) and Toomai (98 ha)). It should be
b emphasizzed that nonee of human-made wetlannds are propperly artificiaal ones. One of them − Cahul
C
fish po
onds were con
onstructed on
n the basis off
natural lakees previouslyy belonging to Manta Lakkes complex;; they are con
nnected to thhe Prut Riverr through thee
channel and to a greaat extent, arre also fed by underground waterss. Other waater reservoiirs are riverr
impoundmeents and thereefore to som
me extent, deppend on wateer level in riv
vers where thhey are situatted, i.e. havee
some naturaal features.
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Potentiial sites for wetland restoration in tthe Prut Riv
ver basin
Main constrains reggarding wetlaands restorattion are linkeed to lack of appropriate technical sollution due too
absence of ccommon undderstanding on
o further usse of restored
d wetlands, luck
l
of fundss to implemeent structurall
wetland resstoration proj
ojects, low aw
wareness off local peoplle in many localities
l
aboout wetlandss values andd
relatively loow priority of
o environm
mental concerrns as comp
pared to econ
nomic and ssocial ones without
w
theirr
integration.
The m
main groups of stakehold
ders for thee wetland reestoration plans and proojects develo
opment, andd
implementaation of wetlaand restoratio
on activities aare local auth
horities and local
l
people which are laands’ ownerss
and users, M
Ministry of Environmen
nt that is direectly concerrned with en
nvironmentall protection at local andd
national levvel as well as water management
m
A
Agency “Ap
pele Moldov
vei” which iis responsib
ble for floodd
protection w
works. The ground
g
surveey conductedd in 2008, on
n-site researcch, desk studdies and expeert judgmentt
have shownn that that noone of the in
nland wetlannds, especiallly priority ones,
o
can bee excluded frrom wetlandd
restoration w
works, shoulld they take place.
p
In the aarea borderinng the Prut River
R
there weere identified
d seven sites with a wetlaand restoration potential..
Out of them
m, five sites are situated in the Loweer Prut Lakees Ramsar siite. Among tthem, two siites have thee
greatest resttoration poteential; these are an agricuultural poldeer with an arrea of 1.980 ha situated immediatelyy
northward C
Cahul fish ponds
p
and a site with ann area of 252
2 ha situated
d immediatel
ely north-eastward Beleuu
Lake. Otherr sites with wetland
w
restoration potenttial are Saratta-Rezesi, Sirma and Leoova.
It shouuld be emphhasized that for all poteential wetlan
nd restoratio
on-sites the feasibility studies
s
withh
proposed teechnical soluutions and co
ost estimate are to be caarried out, an
nd general pllans for rehaabilitation off
wetland ecoosystems andd detailed plaans for wetlannd restoration activities are
a to be deve
veloped.
Lower Prut Lakess Ramsar Site.
S
Along w
with the Ram
msar status, the Lower PPrut Lakes site
s was alsoo
gical Networrk. The site includes thee
designated as Importantt Bird Area and an objecct of the Nattional Ecolog
largest in M
Moldova natuural lakes Beleu and Mannta, small nattural lakes Colibas
C
and B
Brinza, Cahu
ul fish ponds,,
marshy areas and riverrine forest supporting onne of the riiches water-d
dependant bbiodiversity in
i Moldova..
Beleu and M
Manta were originally
o
the Danube lakkes and weree affected by
y floods in thhe Danube River.
R
Beforee
embankmennt the Prut River
R
for the flood
f
protecttion and con
nstruction of the Costesti--Stinca dam in the upperr
part of the Prut River,, during floo
ods, the watter entered the
t lowlandss on the enttire width of
o the Prut’ss
floodplain. After river’ss embankmen
nt the exchannge of waterr between thee Prut River and the lakees is realizedd
through the channels whhich are of a natural origgin (altogether, there are four channeels linking Beleu Lake too
the Prut Rivver: one − inn-going and three − out--going, and two
t
channelss linking thee Manta Lakee to the Prutt
River: one − in-going and
a one − out-going),
o
eexcept period
ds of high water
w
in the llower Danub
be when thee
water enters the lakes on
o the entiree width of thhe floodplain
n, as it was before the PPrut’s emban
nkment. Thee
entire site iss consideringg as a singlee wetland ecoosystem. Thee area of thee Ramsar sitee is 19.152 ha;
h total areaa
of proper w
wetlands is 6.944 ha. Coo
ordinates in tthe central paart of the sitee are 45°41’ 21” N and 28°10’38”
2
E;;
altitude: 2,9-10 m asl. Geomorphic
G
setting:
s
the ssite is situateed on the Sou
uthern Molddavian Plain in the lowerr
n Cahul and G
Giurgiulesti village, distrrict Cahul. W
Wetland systeem: riverine..
Prut River ffloodplain beetween town
Wetland typpe: inland: M,
M O, N, Tp
p, Xf; humaan-made: 1. Current statu
us to supporrt water bird
ds and otherr
biodiversityy: high. Landd tenure: statte, private annd public. Laand use: in th
he site the laand is used fo
or pasturing,,
vegetables aand crops cuultivation; in
n the catchm
ment there aree mainly araable lands. SSeveral projeect proposalss
aimed at im
mprovement of
o Manta and
d Beleu Lakkes’ condition
ns mostly by
y mean of coonstruction of
o dams withh
installed devvices to reguulate water leevel were devveloped by the
t Acvaprojject Institute.. These plans to improvee
hydrologicaal conditionss lakes weree widely dis cussed with local autho
orities and ppeople and got
g their fulll
support. Hoowever, nonee of above mentioned proojects were ap
pproved and respectivelyy, funded.
More ddetailed studdy focusing on restoratioon potential of the interrnationally im
mportant weetland in thee
Moldovan ppart of the Danube
D
Riveer basin “Loower Prut Lakes
L
Ramsar Site” embr
bracing the strict
s
reservee
“Lower Pruut” was impllemented in 2007 with uuse of remo
ote sensing and
a GIS dataa. The prioriitization andd
evaluation oof the site was
w made on the basis off such criteriia as ecologiic significancce: surround
ding habitats;;
ecologic chharacteristics:: site size an
nd shape; apppropriate hy
ydrologic co
ondition of th
the site; polllution bufferr
significancee of the site; flood contrrol capacity of the site; site ownersship factor; ssocial accep
ptance of thee
restoration aand possibiliity for site accquisition. Thhese criteria were used to
o weight andd prioritize potential sitess
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for wetlandds restoratioon taking in
nto considerration a seriies of ecolo
ogical, sociaal and econ
nomic factorr
concerning the sites.
While evaluating thhe restoratio
on potential of the Loweer Prut Lakee site, initiallly, there were identifiedd
seven potenntial sites for wetlands resstoration whhich are show
wn in Fig.2.
The sitee no.1 repressenting the polder
p
has thee largest areaa (1980 ha) in
i the site, annd at the sam
me time, it iss
quite signifiicant from thhe ecologicall/environmenntal point of view as it is adjacent to a biodiversitty hot spot −
Manta Lakee. The hydroologic capaciity of the sitte seems to be
b recoverab
ble; the agriccultural land
ds in the sitee
have a low productivityy level becausse of high w
water table. There are not many landow
wners in the site. Hence,,
from social and econom
mic standpoin
nt it might bbe easier to acquire
a
the land
l
at a low
wer social an
nd economicc
cost. Duringg consultatioon meeting held
h in districct Cahul in 2007-2008,
2
th
here was fouund out that by
b that time,,
in case of ppurchase of land
l
for wetlland restoratiion purpose,, current pricce for a hectaare varied frrom 1.800 too
3.000 MDL
L per ha, i.e. the total cosst of the landd plot in the Site no.1 could vary from
m 0,23 to 0,,38 mil EUR
R
(applied EU
UR rate is 1 EUR=15,9
E
MDL).
M
The sittes no.5 andd 6 (having an
a area of 2551,7 ha and 41,7 ha, resp
pectively, aree appreciated with greatt
ecological ppotential forr restoration as they are adjacent to very important biodiverssity hot spott and uniquee
ecosystem − Beleu Lakke. This site is administeered by the Forestry
F
Ageency “Moldsiilva”. At thee same time,,
preliminaryy analysis off land parcells’ size and shape has shown
s
that the
t land ownnership belo
ong to manyy
individuals.. Thus, this fact
f could bee somewhat socially and
d economicallly prohibitivve in wetland
d restorationn
process. Hoowever from
m the ecological point of view ecolog
gic significan
nce and charracteristics, and
a availablee
hydrologic cconditions, thhe site no.5 is
i more impoortant for weetland restoraation activitiees.
The resst of the sitees seemed to
o have a mucch lower eco
ological/enviironmental ssignificance as comparedd
with those thhree sites anaalysed abovee. Although, ssites no.2 and
d 4 might haave a useful eenvironmentaal/ecologicall
significancee that could eventually
e
serve as a pilott area for a wetland
w
resto
oration projecct. However,, it should bee
mentioned tthat all the sites in this areea are somew
what importaant and shoulld be all consserved in the end in orderr
to serve as a wildlife corrridor, polluttion buffer zoone, and watter retention pools duringg the floods.
Finallyy, there were identified tw
wo sites haviing the best wetland
w
restoration potenntial which are
a Site no.1
and Site no..5.

Fig.2: P
Potential sitees initially id
dentified for w
wetland resto
oration in thee Lower Prutt Lakes Ram
msar Site
Design: by Vladislav
v Cantea
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The sittes adjacent to
t the Cahull fish ponds (Site no.1, refer
r
to Fig.3
3) and to Belleu Lake in the northernn
part (Site nno.5, refer too Fig.4) haviing the best restoration potential aree shown in the figures and picturess
below.

Fig.3. Site no.1: aggricultural po
older in the L
Lower Prut Ramsar
R
Site adjacent
a
to thhe Cahul fish
h ponds.
On figurees are shownn the situation
ns before draainage of the wetland in 70’s
7 (upper leeft); after thee drainage
(upper rright); on thee picture agricultural landd in the north
hern part of th
he Lower Pru
rut Lakes Ram
msar site
Fiigures and piicture: by Vlladislav Canttea
Other p
potential wettland restora
ation sites on
n the Prut River
R
Macareesti. The Maacaresti site reepresents a ccomplex of oxbows
o
of thee Prut River and the loweer part of thee
Prut’s tributtary Bratuleaanca situated
d in periodiccally inundatted floodplaiin. On the ooxbows’ ban
nks there aree
insignificantt stands of non-emergent
n
t vegetation. The site is predominantl
p
ly surroundedd by grasslan
nds; at somee
distance from
m the site thee forest is situ
uated. Estimat
ate total area of
o the site is 90
9 ha. The diigitally determ
mined area off
open water is 47,9 ha. Its
I coordinatees in the centtral part are 47°04'02” N and 27°57'229” E; altitud
de: 39 m asl..
Geomorphicc settings: thhe site is sittuated on thee Codru Hig
ghland in thee middle Pruut River floo
odplain nearr
Macaresti vvillage, disttrict Unghen
ni; local subb-basin/basin
n: Bratulean
nca/Prut. Weetland system: riverine..
Wetland typpe: inland: M,
M O, Xf. Current
C
statuss of biodiverrsity: low; th
he wetland w
was evaluateed as of low
w
priority duee to its low ecological
e
cap
pacity (locattion, luck of suitable biottopes, humann impacts, ettc.) resultingg
in rather pooor bird speccies diversity
y and low nuumber of nestting species as well as spporadic occaasional visitss
of the site bby birds durinng migration
n. This is moostly due to high
h
degree of
o recreationn and grazing
g/haymakingg
activities. L
Land use: Maacaresti wetlland is mostlly used by lo
ocal people for
f recreationn, fishing, pasturing andd
haymaking; surroundingg areas are mostly used ass arable landss and pasturees. Land tenuure: the waterr body is of a
public owneership and addministered by
b the Macaaresti village mayoralty; surrounding
s
areas are mo
ostly private..
Wetland resstoration plann was not dev
veloped, and public consu
ultation meetiings were not
ot conducted yet.
y
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F
Fig.4.
Site no
o.5: Lands addjacent to thee Beleu Lakee to the northh.
On the figurees are shown
n the situationns before draainage the weetland in 70’’s (upper leftt)
annd after drainnage (upper right);
r
on thee picture agriicultural land
d adjacent to the Beleu Laake
Fiigures and piicture: by Vlladislav Canttea
Nicolaeevca. The siite representts a complexx of permanent natural floodplain
f
laakes and oxb
bows with a
little vegetaation aroundd them. Surro
ounding landds are covered by grassllands and for
orest. The sitte is situatedd
near the Pruut’ River tribbutary − Saraata River. Tootal area of the
t site is ab
bout 67 ha, suurface of waater mirror −
10 ha. The coordinates of the site in
i its centrall part are 46°23`33” N and
a 28°14`400” E; altitud
de: 13 m asl..
Geomorphicc settings: thhe site is situ
uated on the Southern Mo
oldavian Plain in the low
wer Prut Riveer floodplainn
near Nicolaaevca villagge, district Leova; locaal sub-basin
n/basin: Saraata/Prut. Weetland system
m: riverine..
Wetland typpe: inland, M,
M O. Curren
nt status of bbiodiversity is middle; th
here were noot registered nesting birdd
species how
wever amongg migrating to
t the site biird species th
here were reegistered raree ones. The bird speciess
appearance in the site complies wiith their seaasonal migrattion patternss and depend
nds on waterrbody’s size..
Land use: N
Nicolaevca wetland
w
is ussed for fishinng; surrounding areas aree mostly useed as pasturees and arablee
lands. Landd tenure: the water body is of a publlic ownership
p; in the cattchment the lands are mo
ostly privatee
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and public, and administered by local authoritiies. Wetland restoration plan was noot developed
d, and publicc
consultationn meetings were
w not cond
ducted yet.
Sarata--Rezesi. Thee site is situaated in the flooodplain vallley of the secondary tribuutary of the Prut River −
Lapusnita. C
Currently thee site is encompassing a small watercourse flow
wing along thhe valley’s edge.
e
On thee
banks of thee stream the reed is grow
wing. The waatercourse is disconnected
d from the PPrut River by
y small dyke..
The major ppart of the sitte is currently
y occupied byy grasslands.. Estimate tottal area of thhe wetland restoration sitee
is 160 ha. P
Presently, diggitally determ
mined area off open water and associateed habitats iss 39,6 ha. Ad
djacent landss
are mostly covered by grasslands
g
an
nd forest. Cooordinates off the site in its central ppart are 46°54'27” N andd
27°05'21” E
E; altitude: 18 m asl. Geo
omorphic setttings: the sitte is situated
d in the Codrru Highland in the lowerr
Prut River ffloodplain neear Sarata-Rezesi villagee, district Leo
ova. Restored wetland syystem: riverine. Restoredd
wetland type: inland: M, N. Current site’s status to support waterbirds
w
and
d other biodiiversity: low. Restorationn
potential: hiigh. Land tennure and use: the land is publicly own
ned and mosstly used as ppasture. Detaailed wetlandd
restoration plan was noot developed
d, however llocal consulttation meetin
ngs to rehabbilitate the wetland
w
weree
conducted inn the framew
work of the WB/GEF
W
Agriicultural Polllution Contro
ol project (20005-2010).
Sirma.. The site is situated along
a
the w
western border of Sirmaa village. Itss total area is 112 ha;;
coordinates: 46°31’38” N & 28°13’55” E; altituude: 17 m asll. Geomorph
hic settings: tthe site is sittuated on thee
Southern M
Moldavian Plain
P
in the lower Prut River flood
dplain westw
ward Sirma village, disstrict Leova..
Northern annd central paarts of the site are situateed between the
t dyke disconnected thhem from the Prut Riverr
and high stteep slope of
o the Prut’ss terrace. Inn normal conditions norrthern part oof the site (coordinates:
(
:
46°32’17” N & 28°13’440” E) represents an areaa with surfacce of 23 ha practically
p
coompletely ov
vergrown byy
reed with sm
mall “islandss” of water mirror
m
in them
m; in normall conditions the area of th
the floodplain
n lake foundd
in this site m
may reach 6 ha. During high
h
water pperiod the areea of depresssion that is a subject of flooding
fl
mayy
reach 300 hha. Southernn part of the site represennts a marshy
y area with surface
s
of 4,,4 ha also ov
vergrown byy
reed; its cooordinates aree 46°31'06” N & 28°13'3 3” E. Restorred wetland type:
t
inland: M, P, Tp. Current
C
site’ss
status to suppport water birds and otther biodiverrsity: none. Land
L
use: Sirma wetlandd is mostly used
u
for reedd
harvest by llocal people;; surrounding
g areas are m
mostly used as
a pastures and
a arable lannds. Land teenure: area iss
of a public ownership and adminisstered by thee Sirma villlage mayoralty. Restorattion potentiaal is middle,,
because sitee’s southern boundary borders
b
by Siirma village the priority for which iis a sufficien
nt protectionn
against the flood. Wetlaand restoratiion plan wass not develo
oped, and pu
ublic consultaation meetin
ngs were nott
conducted yyet.
Leova.. The site reppresents the floodplain laake with areea of 16 ha surrounded
s
bby forest and
d grasslands;;
4
ha. The site is situateed between the
t dykes dissconnected itt from the Prrut River andd
total area off the site is 47,6
2 dykes onee of which was
w constructed in the norrthern part off the site (between the sitte and Lebad
da Alba) andd
another connstructed along the easteern border off the town Leova.
L
Coord
dinates of thhe site in cen
ntral part aree
46°29'29" N & 28°14'004" E; altitud
de: 17 m as l. Geomorph
hic settings: the site is ssituated on the
t Southernn
Moldavian Plain in the lower Prut River
R
floodpllain on the eastern
e
bordeer of the tow
wn Leova, district Leova..
m: riverine. Restored weetland type: inland: M, O,
O P. Currennt site’s statu
us to supportt
Restored wetland system
n
Land uuse: the sitee is mostly used
u
for fishhing, recreatiion and as a
waterbirds and other biiodiversity: none.
g
too the west, plawni
p
to thee
grazing areaa. Surroundiing areas aree: residentiall to the east, forest and grasslands
north. Landd tenure and administratiion: area is of a public ownership and
a administe
tered by the Leova townn
mayoralty. Restoration potential is middle becaause the site is situated ju
ust on the boorder of tow
wn Leova thee
od. Wetland restoration pplan was not developed,,
priority for which is a sufficient prrotection agaainst the floo
and public cconsultation meetings weere not conduucted yet.
Tocenii. The site reepresents a system
s
of quuite shallow oxbows of the
t Prut Rivver situated in
i the forest..
The area off entire wetlaand is about 7 ha, the areea of water mirror
m
– 4 ha;
h coordinate
tes in the cen
ntral part aree
46°22'40" N and 28°122'48" E; altittude: 13 m aasl. Geomorp
phic setting: the site is ssituated on the
t Southernn
Moldavian Plain in the lower Pru
ut River flooodplain neaar Toceni village, districct Cantemirr; local sub-basin/basin:: Prut. Wetlaand system: riverine. Weetland type: inland: M, O.
O Biodiversiity status: lo
ow; the birdss
migrate to tthe site only occasionally
y. Land use: the site is used for fishin
ng and recreeation; surrou
unding areass
are coveredd by forest; in the catch
hment – pasttures and arrable lands. Land tenuree: the site is of a publicc
ownership aand adminisstered by thee Cantemir fforestry auth
horities. Thee lands in thhe catchmentt are mostlyy
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private and public, and administereed by local aauthorities. Wetland
W
resto
oration plan was not dev
veloped, andd
n conductedd yet.
public consuultation meeetings were not
Antoneesti palwni. Antonesti plawni
p
is a protection area
a
(landscape reserve,, IUCN cateegory whichh
applies to thhe site: V) with
w surface area
a
of 93,6 ha and an ob
bject of the National
N
Ecoological Netw
work. Beforee
the Prut Rivver embankm
ment, it was a much largger wetland;; the dyke haas divided thhe site into two
t
separatee
parts. The w
western part of the site (plawni)
(
is siituated in the meadow area of inunddated floodpllain betweenn
the dyke annd the Prut River,
R
and rep
presents a coomplex of seeasonal lakess. There is noo emergent vegetation
v
inn
the lakes; thhey are surroounded by grrassland withh single stan
nding trees. The
T eastern ppart of the siite with totall
surface of 2286 ha whichh is situated between
b
the dyke and Antonesti
A
villaage, represennts the valley
y overgrownn
by reed. In this site artifficial pond and natural laake with surfface of 82 haa disconnecteed by dyke from
fr
the Prutt
River (deptth of the lakke is ca. 2 m)
m which prractically losst its natural features arre situated. This part off
wetland is surrounded by grassland
ds heavily uused as pastu
ures. Surfacee area of An
Antonesti plaw
wni wetlandd
situated bettween the Pruut River and
d dyke whichh keeps its naatural featurees is 109 ha. This area reepresents thee
complex off permanent lakes
l
with to
otal estimate area of 60 ha connected to the Prut R
River through
h the naturall
channels. C
Coordinates inn the central part of Antoonesti plawn
ni between th
he Prut Riverr and dyke arre 46°19'54""
N and 28°11'47" E, altitude: 14,9 m asl. Geomoorphic setting
g: Antonesti plawni are situated on the
t Southernn
Moldavian Plain in thee lower Prutt River flooddplain near Antonesti village,
v
distriict Cantemirr; local sub-basin/basin:: Prut. Wetlaand system: riverine.
r
Weetland type: M,
M P, Tp. Biodiversity sttatus: in the western partt
of the site (in plawni) the biodiveersity status is middle. There
T
were not registereed nesting bird
b
species,,
however duuring nestingg and post-neesting seasonns and migraation period various, ofteen rare waterrbird speciess
migrate to tthe site; the species composition corrresponds to their seasonaal staying inn the area; th
he number off
birds depennds on waterbbody’s capaccity to suppoort them. In the eastern part
p of the siite disconneccted by dykee
from the Prrut River thhe biodiversitty status is low; bird sp
pecies found
d in this parrt of the sitee are mostlyy
represented by order Paasseriformes. The site’s bbiotopic struccture does no
ot correspondd conditions necessary too
support watterfowl and wader.
w
Land
d use: the areea between th
he Prut Riveer and dyke iis used for pasturing andd
fishing at thhe channels. The area beetween the ddyke and villlage is used for cattle annd poultry paasturing, andd
fishing; thee embanked near-natural lake and poond are mostly used for poultry pastturing; in th
he catchmentt
there are arrable lands annd pastures. Land tenuree: the site is of a collective property and adminisstered by thee
agricultural enterprise; the lands in the catchmeent are mostly private an
nd public, annd administeered by locall
authorities. Wetland reestoration plan was noot developed
d, and publiic consultatition meeting
gs were nott
conducted yyet.
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SPECII DE
D ARBOR
RI ŞI ARBU
UŞTI REZIS
STENŢI PEN
NTRU LUC
CRĂRILE
D ÎMPĂDU
DE
URIRE DIN
N SUDUL RE
EPUBLICIII MOLDOV
VA
Gheorgghe GHEOR
RGHIU, Valeentin BUZU
ULAN
Universsitatea Liberră Internaţională din Mooldova
Problemeele pe care om
mul le-a creat tot omul le po
oate rezolva…
John Fitzgerald Kennedyy
The reseearch target is
i to find out the
t variety of nnative speciess and new of them
t
for afforresting of plot,, of lands andd
creating of fo
forest lines forr protection fro
om south of M
Moldova.

Reconsstrucţia ecoloogică este an
nsamblul de măsuri de modelare
m
inteenţionată, iniiţiate şi deru
ulate de cătree
om, prin caare se asigurră restabilirea structurii, funcţiilor naturale hidro
ologice, bioggeochimice şi
ş ecologice,,
diversităţii şşi dinamicii naturale
n
în vederea
v
refaccerii unui eco
osistem degraadat în urma intervenţiei umane.
Prin reconstrucţia ecologică,
e
see urmăreşte reluarea fun
ncţiilor naturrale ale unuii ecosistem şi repunereaa
e
natu
urală, astfel îîncât să se regenereze
r
habitatele şi aansamblul biiodiversităţiii
acestuia în condiţii de evoluţie
iniţiale ale eecosistemuluui respectiv.
Regeneerarea resursselor naturalee permite şi exploatarea durabilă a acestora
a
de ccătre comuniitatea locală,,
astfel încâtt programelee de reconsttrucţie ecoloogică pot co
ontribui, în egală măsurră, atât la îm
mbunătăţireaa
calităţii meddiului, cât şii la creştereaa calităţii vieeţii populaţiei umane. Reconstrucţia
R
a ecologică ar
a presupunee
îndepărtareaa completă a consecinţeelor intervennţiei umane asupra unui ecosistem. De cele maai multe ori,,
aceasta pressupune costuuri şi eforturi tehnice deossebite sau ch
hiar este impo
osibilă.
Un rol deosebit de important în
n domeniul cculturii pădu
urilor îi revin
ne acţiunii dde refacere, substituire
s
şii
nzător şi extinnderii, în cad
drul acestor lucrări,
l
a cullturii altor sp
pecii cu maree
ameliorare a arboretuluii necorespun
valoare econnomică.
După ccum se ştie, ca
c urmare a gospodăririi
g
iiraţionale din
n trecut maniifestată prin:
– apliicarea greşităă a regimurilor şi tratameentelor;
– tăieeri abuzive saau preferenţiale numai a aarborilor valloroşi;
– păşuunat îndelunngat;
– regeenerări incom
mplete;
– inceendii;
– ataccuri masive de
d insecte şi boli criptogaamice;
– neppracticarea luucrărilor de în
ngrijire etc....
s-a ajuns la situaţia de declin
d
a ramu
urii forestieree la noi în ţarră.
ntă o stare avaansată de degradare şi o productivitatte mult redussă.
O partee din pădurilee ţării prezin
Cauza ppădurilor deggradate în su
udul Republiicii Moldova, în mare parrte, revine soolurilor carbo
onate care see
află la o addâncime nu prea
p
mare, îm
mpiedicând creşterea sisstemului radiicular al speeciei de salcââm (Robiniaa
pseudoacaccia), situaţie reală
r
în O.S. Iargara, Î.S.. Căuşeni.
Aceastăă zonă a silvvostepei xero
ofite reprezinntă o regiunee specifică de
d tranziţie înn zona Codrrilor şi Stepaa
Câmpiei dee Sud. Culm
mile dealurilo
or sunt o coonstituire a silvostepei periferiei
p
Coodrilor, iar terenurile
t
cuu
altitudini m
mai joase şii terasele rââurilor repreezintă stepa propriu-zisăă. Condiţiilee în aceastăă zonă suntt
neomogene şi diferite.
z
Aceastaa o reprezenttăm prin profilurile de sool, săpate în zonă.
Solurilee carbonate, care se întâllnesc în zonăă, sunt de cu
uloare închisă, obişnuit ccastanii, cu acumulare
a
dee
humus calciic, slab alcalline, cu conţiinut reziduall de carbonatt de calciu în
n orizontul de humus cu efervescenţaa
HCl începânnd chiar de la
l suprafaţă sau
s de la 15--20 cm şi cu
u separaţii callcaroase întrr-un orizont de
d tranzacţiee
şi acumularre, fără form
marea apreciaabilă de arggilă şi fără migraţie
m
colo
oidală cu miicrostructură şi structurăă
glomerularăă bine exprim
mate (Fig. 1 şi
ş 2).
În prezzent, în Repuublica Moldo
ova, dar şi înn afara ei, se discută tot mai
m des desppre necesitattea efectuăriii
unor lucrării de reconstrrucţie ecolog
gică în sudull Republicii Moldova. Peentru aceastaa este foarte important a
întreprinde următoarele măsuri:
45

NOOSFERA
R
Revistă ştiin
nţifică, de educaţie,
e
sspiritualitatte şi cultură
ă ecologicăă, 2013, nrr.8
–
–
–
–
–

insttaurarea perddelelor de pro
otecţie a câm
mpurilor agriccole;
înfiinţarea fâşiillor forestieree de protecţiee a bazinelor acvatice;
a
teritoorii;
împpădurirea tereenurilor fugitive şi creareea fâşiilor dee protecţie a acestor
creaarea fâşiilor forestiere
f
şi împădurirea terenurilor degradate;
d
creaarea fâşiilor forestiere
f
şi împădurirea terenurilor salinizate.
s

Fig.2
F

Fig.1

Derularrea unui proogram de reeconstrucţie sau reabilitaare ecologică este preceedată de reaalizarea unuii
studiu ştiinnţific detaliatt, urmărind o documenttare amănun
nţită privind situaţia iniiţială a ecossistemului şii
evoluţia aceestuia ca urm
mare a interrvenţiei umaane, precum şi o evaluarre cât mai pprecisă a stării actuale a
ecosistemullui respectiv şi a tuturor componenteelor sale − ab
biotice şi bio
otice. Totodaată, specialiştii trebuie săă
realizeze o pproiectare a tuturor
t
măsu
urilor necesarre pentru recconstrucţia eccologică.
Ca reguulă generală,, un program
m de reconstruucţie ecologiică a unei păăduri se bazeează pe speciiile indigene,,
care sunt m
mai bine adapptate la cond
diţiile locale de pe teritorriile unde s-aau realizat deefrişări şi asigură premi-sele pentru refacerea strructurii, dinaamicii şi funccţionării pădu
urii originalee, antrenând popularea eccosistemuluii
c
animale. Totuuşi, practica a demonstratt că numeroaase specii de arbori crescc
forestier cu numeroase comunităţi
î teritorii afflate, uneori, la mii de killometri distan
nţă de arealuul lor nativ.
şi se dezvolltă mai bine în
Pentru reconstrucţiaa ecologică din
d sudul Reepublicii Moldova, noi veenim cu diveerse specii de înlocuire a
n cauze, în mare măsuură edafice, împădurireaa
salcâmeteloor, care suntt în proces de uscare îîn masă, din
terenurilor ddegradate, prrecum şi creaarea fâşiilor dde protecţie.
În refaccerea pădurillor, ca specii pentru reconnstrucţie pott servi:
– ecottipurile de sttepă ale stejaarului pedunnculat (Querccus robur L.)) manifestânnd o mare am
mplitudine dee
adaptare ecoologică;
– stejarul pufos (Q
Quercus pub
bescens Willdd.) este specia cea mai teermofilă şi m
mai rezistentăă la secetă şii
utohtone silvvice, se simtte bine în haabitate cu teemperaturi riidicate şi cuu
insolaţii, coomparativ cuu speciile au
soluri uscatee, calcaroasee;
– ecottipul de steppă al frasinullui comun (F
Fraxinus exccelsior L.), see recomandăă pentru împăduriri, fâşiii
forestiere dee protecţie, mai
m ales în zo
ona de nord a republicii;
– moojdreanul (F
Fraxinus orn
nus L.) are o importan
nţă forestierră redusă. E
Este recomaandat pentruu
împădurireaa terenurilor degradate cu
c soluri usccate, calcaroase în sudull republicii, în cumul cu
u scumpia şii
stejarul pufo
fos;
– măllinul (Padus serotina Eh
hrh.), specie cu creştere rapidă. Puţin pretenţioaasă faţă de so
ol, creşte pee
soluri săracee, sărăturate;;
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– pinuul galben (Piinus pondero
osa Laws.) eeste nepretenţios faţă de sol,
s rezistentt la temperatu
urile joase şii
poate fi ca sspecie pionieeră în staţiunile degradatee ş.a.
Ca speccii ajutătoaree pot fi folosiite:
– jugaastrul (Acer campestre L.),
L necesită un climat cald şi creşte bine pe solluri aluvionaale, uscate şii
sărături;
– păruul pădureţ (P
Pyrus pyrasteer L.);
– vişiinul turcesc (Cerasus
(
mah
haleb L.);
iar dintre arrbuşti:
– măcceşul (Rosa canina L.), se întâlneştee pretutinden
ni în liziere şi poiene înn toate tipurile de pădurii
aride şi subbaride de stejjar pufos, stejar peduncuulat, plop, ciireş şi mesteeacăn, pădurii de stâncă şi
ş pe pantelee
calcaroase ddeschise;
– pădducelul (Crattaegus mono
ogyna Jacq.)) este o speccie cu mare amplitudinee ecologică, pretenţioasăă
faţă de sol, climă şi lumină.
l
Are o mare im
mportanţă pen
ntru sol con
ntra înierbărrii, la amelio
orare, reţinee
umiditatea, ajutând la innstalarea alto
or specii;
– poruumbarul (Prrunus spinosa L.) este o specie xero
ofită, rezisten
ntă la ger, puuţin pretenţiioasă faţă dee
sol, vegeteaază pe solurii compacte, argiloase, p ietroase, însorite. Suporttă puţin umbbrirea. Folossit la fixareaa
terenurilor ddegradate, caa specie pion
nieră şi la forrmarea liziereei;
– cătiina roşie (T
Tamarix ram
mosissima L
Ledeb.) are un temperaament de luumină. Estee longevivă,,
drajonează bine şi lăstăăreşte, este reezistentă la bboli şi condiţiile urbane şi este o sppecie pionierră de o largăă
folosinţă la împăduriri;
– sălccioara (Elaeaagnus angusstifolia L.) e rezistentă la
l secetă şi ger, preferă căldura verrii, creşte pee
locuri nisippoase, pietrooase, sărăturaate, rezistă lla fum şi prraf. Tolerantă la luminăă. Se recom
mandă pentruu
fixarea şi am
meliorarea cooastelor, folo
osită pentru pperdele foresstiere etc.;
– dinttre speciile introducentee, recomanddăm sâmbov
vina (Celtis australis L..), o specie de o maree
perspectivă pentru habbitatele degraadate de steepă, pe solu
urile din sud
dul Moldoveei. Poate fi şi o speciee
intermediară în procesull de reconstru
ucţie a salcâm
âmetelor în acceste zone;
– sofoora japonezăă (Sophora ja
aponica L.) preferă staţiiuni mai cald
de, ferite dee geruri, solu
uri profunde,,
până la nisippo-lutoase. Rezistentă
R
la secetă şi fum
m. Tolerantă la lumină.
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FAMILIIA CUPRES
SSACEAE ÎN
N SPAŢIIL
LE VERZI ALE
A
CHIŞIN
NĂULUI
Doina B
BARCARI, Irina
I
STULOVSCHI
Universsitatea Liberră Internaţională din Mooldova
The green spaces havve a beneficiall action on thee nervous systtem, creating a great place to rest and bu
uild positive
status.They aare special plaace with fresh air and a siliince for our mind.
m
The plants represent a vacuum cleaner dust,
noise, also thhey are the lunngs through which
w
we breatthe oxygen removed in everry day thanks of his. In fact,
t, must be
planted as many plants forr as we will feeel good in alll respects view
w.

aceae (Cupreesacee) în deendroflora cu
ultivată a
Scopul cercetării nooastre a fost studiul familliei Cupressa
parcurilor m
mun. Chişinăău.
Studiull efectuat a avvut la bază următoarele
u
oobiective:
– Evidenţierea speeciilor din sp
paţiile verzi aale municipiu
ului.
– Evidenţierea forrmelor decorrative utilizatte în spaţiile verzi.
melor folositee în crearea sspaţiilor verzzi.
– Anaaliza bioform
– Anaaliza ecologiică a speciilo
or şi formelorr din familia Cupressacea
ae, mai des îîntâlnite în sp
paţiile verzi.
– Anaaliza geograffică a speciilor studiate.
Materiaale şi metodee:
Ca maaterial de studdiu au servit colecţiile dee plante din familia
f
Cupreessaceae dinn spaţiile verzzi ale
municipiuluui.
În conttextul artificializării crescânde a meddiului de viaţţă al oamenilor, rolul ecollogic al zoneelor verzi se
situează pe prim-plan, decurgând
d
din
n multiplele acţiuni ale acestora,
a
foarrte importantte pentru hab
bitatul uman,
mai ales în zzonele care nu
n beneficiazză de păduri extinse pe mari
m suprafeţee.
Funcţiile zonelor ce
c contribuiee, în mod eseenţial, la callitatea mediu
ului de viaţă în teritoriul urban şi cell
periurban suunt: amelioraarea microcliimatului urbaan, purificareea atmosfereei şi atenuareea poluării fo
onice.
Restrânngerea spaţiiilor verzi acccentuează pputernic riscu
urile ecologiice urbane şşi are un imp
pact negativv
imediat asuupra calităţii vieţii şi stărrii de sănătat
ate a populaţiei. De aceea, în ultima vreme, lumea luptă subb
diverse form
me pentru creearea de noi spaţii verzi, în special în
n zonele urbane cele mai aaglomerate.
Spaţiilee verzi vin înn ajutor omen
nirii cu diverrse beneficii precum:
• Epuurarea chimiccă a atmosferrei.
• Epuurarea fizică a acesteia prrin reţinerea pprafului şi pu
ulberilor.
• Epuurarea bacterriologică, disstrugând o bbună parte din
d microorg
ganisme prinn procesul dee degajare a
oxigenului şşi ozonului, îndeosebi
î
dee conifere, şi nu numai.
• Creeşterea umidiităţii relative cu 7-14% înn parcuri şi păduri.
p
• Spaaţiile verzi, în
î special ceele compactee, constituiee adevărate bariere
b
pentrru zgomote, contribuindd
semnificativv la reducereea acestora.
• Spaaţiile verzi bine
b
întreţinu
ute au un rrol semnificaativ în prom
movarea sănăătăţii populaaţiei urbane..
Acestea ofeeră oportunităăţi unui stil de
d viaţă mai activ − prin plimbări,
p
aleergare, exerciiţii fizice etcc.
În mom
mentul actuaal, suntem co
onştienţi de pproblema eco
ologică a Republicii Molldova, şi anu
ume, oraşele,,
inclusiv şi Chişinăul, unde
u
spaţiul verde se m
micşorează, întrucât
î
num
mărul cetăţennilor este în
n creştere cuu
stabilirea traiului la oraaş, iar zonelee verzi cresc într-un ritm
m mai încet. Spre
S
nefericiirea cetăţenillor capitalei,,
lucrurile evvoluează nu cum
c
ar trebu
ui. Unii reprrezentanţi ai fostei admin
nistraţii a orraşului susţin
n că există o
schemă com
mplexă prin care hectare întregi de sppaţii verzi de
d pe teritoriu
ul Chişinăuluui se vând sau se dau înn
arendă. În ultimul timpp, au fost degradate maai multe spaaţii verzi din
n patrimoniuul public, în
n special dinn
preajma bazzinelor de appe, scuarurilee dintre carti
tiere, parcurile din municcipiu. Oricinne ar fi vinov
vat de acestee
întâmplări, ele trebuie sttopate, spre binele
b
viitoruului acestui oraş,
o
iar adm
ministraţia urm
mează să dep
pună eforturii
continue peentru creştereea calităţii zo
onelor verzi.. Aceasta s-aar putea facee prin creşterrea teritoriulu
ui plantat cuu
puieţi în peerioada înverrzirii oraşulu
ui, diversificaarea structuriii parcurilor,, prin colecţiii dendrologice noi, caree
să permită a fi crescute în condiţiilee de mediu dde la noi şi aplicarea
a
uno
or lucrări de aducere la un
u alt nivel a
arhitecturii peisagisticee. Părerea ceetăţenilor esste decisivă în problem
ma amenajăriii spaţiilor verzi
v
pentruu
agrementul lor, crearea unui
u
Chişinăău mai înverzzit şi mai currat.
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Astfel, din cauza bugetului
b
insu
uficient, priooritare pentru
u organele abilitate
a
cu aadministrareaa zonei verzii
din capitalăă rămân a fi,, aproape caa în fiecare aan, sectorul central al orraşului – Par
arcul Catedraalei, Grădinaa
Publică „Şttefan cel Mare”,
M
şi zon
nele de odiihnă şi agreement – parrcurile „La Izvor”, „Trrandafirilor”,,
„Râşcani”, „„Vadul lui Vodă”.
V
Oricâât de multe foonduri nu ar fi alocate peentru Protecţţia mediului înconjurătorr
(pentru anuul 2011 – 332,6 mii lei) din bugetul municipiulu
ui, nu sunt în
ndeajuns penntru un oraşş în continuăă
dezvoltare. Paralel cu banii
b
alocaţi,, urmează săă ne ocupăm
m şi de ceea ce se vede mai puţin, de
d atitudineaa
noastră faţăă de o naturăă curată. Uneeori, ne scuzzăm prin fap
ptul că nu ex
xistă destule urne prin orraş, sau dăm
m
vina pe alţiii pentru mizeeria din jurul nostru. De fapt, avem dreptate
d
aici,, dar cel maii bun lucru, în
î momentull
când ne dorrim o schimbbare radicală,, e să începem
m de la fapteele noastre. De
D aici şi apaare cultura eccologică.
În fine,, scopul nosttru, inclusiv al generaţieei tinere, estee de a pune în aplicare aaceastă problemă şi de a
găsi soluţii chiar şi din ceea
c
ce avem
m pentru a facce oraşul cât se poate de verde.
p
curţiile blocurilo
or, completarrea parcuriloor cu noi speecii şi, dupăă
Ca exeemplu străzille, locurile publice,
posibilităţi, crearea altorr noi parcuri.
d a înverzi spaţiile neceesare ale oraşşului cu specciile potrivitee fiecărei staaţiuni. Luândd
Scopul nostru este de
în consideraaţie cerinţelee ecologice ale
a oraşului, care nu suntt chiar atât de simple, vennim cu ideeaa de a plantaa
specii care aau o largă am
mplitudine eccologică şi-o decorativitaate înaltă.
Potrivitte pentru coondiţiile oraşşului sunt o multitudine de specii şii forme din familia Cup
pressaceae −
plante arborrescente de mărime
m
micăă şi mijlocie, dar unii reprrezentanţi ating înălţimeaa de 40 şi ch
hiar 60 m, iarr
printre arbuuşti se întâlnnesc forme prostrate,
p
înntinse pe păm
mânt. Cupreesaceele suntt larg răspân
ndite atât înn
emisfera noordică, cât şi în cea sudiccă. Frunzele sunt persisttente, solzifo
orme sau acicculare, dispu
use opus sauu
verticilat. C
Conurile micii, globuloase sau ovoide.
Familiaa Cupressacceae cuprind
de 19 genurri cu cca 130
1
de speccii, dintre ccare în înveerzire pot fii
recomandatte numai 7 genuri, acesstea fiind: G
Genul Cupreessus, Genull Chamaecypparis, Genu
ul Juniperus,,
Genul Liboccedrus, Genuul Microbiota, Genul Bioota, Genul Th
huja.
Din această familiee, sunt soliccitate şi căuttate pe larg speciile de: Cupressus arizonica – chiparos dee
os pisifer sauu
Arizona; Chhamaecypariis lawsoniana – chipaross de California; Chamaeccyparis pisifeera – chiparo
răşinos; Junniperus chinnenzis – ienu
upăr chinezeesc; Juniperu
us virginiana
a – ienupăr de Virginia;; Libocedruss
decurrens – cedru de râu
r californiian; Biota oorientalis – biota,
b
arboreele vieţii; Th
Thuja occiden
ntalis – tuiaa
occidentală;; Thuja plicaata – tuia gigantică, însăă cele mai so
olicitate suntt acele speciii din genul Juniperus şii
Thuja pentrru decorativittatea lor înaltă, în orice aanotimp.
Jenuperus Sabinaa (Fig.1) − cetina de neegi. Arbust târâtor, răspândit în Eurropa, inclusiiv în munţiii
Carpaţi, Criimeei, Caucaz. Creşte în
ncet, este reezistent la geer şi secetă şi
ş la condiţiiile oraşului. Are cerinţee
reduse faţăă de sol, crreşte pe solluri sărace, calcaroase, slab saliniizate, nisipuuri, răspândiindu-se prinn
înrădăcinareea ramurilor.. Specie long
gevivă. Are m
multe forme şi varietăţi:
J.s.’Taamariscifoliaa’ (Fig.2) − forma
f
scundăă 0,2-0,5 m, târâtoare,
t
cu ramurile oriizontale; are proprietateaa
de a lăstări.
J.s.’Vaariegata’ (Fiig.3) − arbu
ust târâtor, ccu frunzele solziforme, terminaţiilee lujerilor galbene-albeg
pestriţe. Estte mult solicitat în horticcultura peisajjeră în prim--plan cu ienu
upărul comunn, ienupărul de Virginia,,
în grupele dde mesteacănn şi mai ales în
î rocarii şi aalpinarii.
Junipeerus chinenzzis (Fig.4) – ienupărul cchinezesc. Arbore
A
sau arrbust, originaar din nord-eestul Chinei,,
Coreea, înălţimea la 2,00-2,5 m în paatrie, cu rădăăcinile putern
nic ramificatte. Întinse m
mult lateral laa o adâncimee
mică. Corooana piramiddală sau collumnară. Creeşterea este relativ înceeată. Rezisteent la ger, la condiţiilee
secetoase, ccreşte pe soluuri diferite, dar
d mai bine ppe soluri pro
ofunde, reven
ne, cu umidittate atmosferrică ridicată.
Din muultitudinea dee forme şi vaarietăţi se culltivă mai mu
ult următoarele specii:
J.ch.’Pf
Pfitzeriana’ − plantă fem
minină, cu taalia de 3-4 m,
m coroană lat-conică şi ramurile oriizontale, dess
înzestrate cuu lujeri penddenţi.
J.ch.’A
Aurea’ – planntă masculin
nă, cu coroanna îngustă şi creşterile tin
nere aurii, m
mai ales în loccuri însorite,,
iarna devin verzui.
Atât sppecia, cât şi formele
f
şi varietăţile preezintă interess din punct de
d vedere orrnamental peentru spaţiilee
verzi, mai aales formele piramidale
p
şii columnare.
Junipeerus virginiaana (Fig.5) − ienupărul de Virginia.. Arbore originar din Am
merica de Nord.
N
Atingee
înălţimea dee 15-30 m. Tulpina
T
dreaaptă, scoarţa cenuşie sau
u brună. Lem
mn cu durame
men roşcat. Coroana larg-49
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piramidală, exemplarelee tinere au coroana
c
mai îngustă. În primii ani crreşte încet, ppe urmă mai rapid. Estee
rezistent la ger, secetă, puţin
p
pretenţţios faţă de s ol, totuşi creeşte mai binee pe soluri fer
ertile şi reven
ne, nu rezistăă
pe soluri băătătorite, aceasta duce la pierirea planntei. Puţin este atacată de
d boli şi văttămători. Rezzistă la fum,,
gaze, condiiţii de oraş. Uşor suporttă pretarea ((formarea co
oroanei prin tundere) şi îşi menţine forma dată..
Puieţii de ttalie mare trrebuie transp
plantaţi num
mai cu balot, deoarece su
uportă greu această operaţie. Dintree
formele utiilizate sunt: J.v.’Polymo
orpha’ − arrbore cu colloana lat-pirramidală şi frunzele de două tipurii
albăstrii-albbicioase şi veerzi solziform
me.

Fig.1

Fig.2

Fig.33

Fig.4

Fig.55

Fig.6

Fig.77
50

Eco
osisteme n
naturale şi antropiza
ante
ISSN 1857‐3517
7!

Fig.8

Fig.99

F
Fig.10

Fig.1 1

F
Fig.12

Fig.133

Fig.14
F
Fig.155
J.v.’Gla
lauca’ (Fig.66) − forma fastigiată, cu ffrunziş bogatt, frunzele so
olziforme de culoare albaastră de oţel.
Ienupărrul de Virginnia prin caraacteristicile oornamentale şi rezistenţaa ecologică este unul dintre cei maii
valoroşi şi m
merită să fie folosit în toaate tipurile dee plantaţii pee teritoriul reepublicii.
Thuja Occindentliss (Fig.7) – tu
uia occidentaală. Arbore originar
o
din estul
e
Americcii de Nord. Înălţimea dee
12-29 m şi diametrul 60-90
6
(180) m. De obiccei, tulpina dreaptă
d
uneo
ori se ramifiică de la baază. Coroanaa
îngust-alunggită, piramiddală sau colu
umnară. Tuiaa occidentalăă este o speccie cu creşteere înceată. Rezistentă
R
laa
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temperaturi joase -35ºC
C şi ridicatee. Semiombrrofită. Suporrtă bine umiiditatea exceesivă a solu
ului, fiind înn
acelaşi timpp rezistentă la secetă. Nepretenţioas
N
să faţă de so
ol, dar mai bine
b
se dezvvoltă pe solu
uri nisipoase,,
reavăn-jilavve. Longevitaatea până la 100 de ani. R
Rezistă la gaaze, fum şi alte condiţii uurbane, de acceea este dinn
cele mai căăutate specii pentru înverrzirea întreprrinderilor ind
dustriale. Eliimină fitonciide cu aromăă plăcută. Înn
populaţiile sspontane şi în
î cultura înd
delungată auu fost evidenţiate multe forme
f
şi varieetăţi, deoseb
bindu-se prinn
forma coroaanei, colorituul şi forma frrunzelor acesstea sunt:
T.o.’Faastigiata’ (F
Fig.8) − arborre mic cu corroana strict columnară.
c
T.o.’Coompacta’ (Fiig.9) − arborre sau arbust cu coroana deasă,
d
piramidală, compaactă.
T.o.’Gllobosa’ (Fig..10) – arbustt cu coroana compactă sfe
ferică.
T.o.’Daanica’ (Fig.111) – arbust pitic cu diam
metrul bazei mai mare deecât înălţimeaa.
T.o.’Fiiliformis’ (Fiig.12) − plan
ntă cu coroanna deasă, con
nică şi cu lujeerii lungi filifformi.
T.o.’Allba’ (Fig.13) – cu capetelle coroanei dde culoare alb
bă, mai ales la plantele tiinere.
T.o.’Au
urea’ (Fig.144) − arbust cu
u coroana lattă şi acele gaalbene-aurii.
Tuia occcidentală şii formele eii pot fi foloosite în toatee tipurile de plantaţii înn spaţiile verrzi. Formelee
arbustive suunt preţuite pentru
p
alpinarii şi grădini mici sau în ghivece de grădină.
g
Thuja pplicata (Figg.15) – tuia gigantică.
g
A
Arbore origin
nar din nord--vestul Ameericii de Norrd, ajungândd
până la Alasska. Atinge dimensiuni
d
cu
c adevărat ggigantice, înăălţimea 60 (75) m şi grosiimea trunchiiului cca 3 m
în diametruu.Trunchi drrept, scoarţa cafenie-roş cată. Coroan
na piramidală sau coniccă ascuţită, deasă. Tuiaa
gigantică reezistă la ger. Creşte bine pe
p soluri revvene, bine dreenate, calcaroase. Moderrat rezistă la condiţiile dee
oraş. Suporrtă semiumbbra. Rar estte prezentă în spaţiile verzi, dar merită
m
a fi utilizată în amenajărilee
peisagisticee ca solitar, înn grupe, aliniiamente şi gaarduri vii înaalte.
Speciilee din familiaa Cupressaceeae din spaţiiile verzi ale oraşului de sub jurisdicţţia primăriilo
or sunt într-oo
stare mai grravă decât ceele din grădin
nile botanicee, dendrarii, grădinile
g
partticulare.
Pentru a îmbunătăţţi situaţia daată, este nevvoie de a an
naliza mai prrofund speciiile din puncct de vederee
biologic şi ecologic, deeoarece speciiile date nu sunt amplasaate în condiţţiile staţionaare potrivite. Din aceastăă
cauză, ele îşşi pierd decoorativitatea şii vitalitatea.
Referin
nţe:
1. Palaancean A., Deendrologie, AŞ
ŞM, Grădina B
Botanică (Insttitut), Chişinău
u, 2009.
2. www
w.revistacalitaateavietii.ro/2009/CV-3-4-22009/03.pdf
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HAZARDURILE N
NATURALE ŞI ANTR
ROPICE
BLICII MOL
LDOVA
DE PE TERITORIIUL REPUB
Alina P
PÎNZARU
Universsitatea de Staat „Alecu Ru
usso” din Băălţi
In the last three deccades, variou
us natural dissasters have geenerated on Earth
E
over 3 million victim
ms, caused di-seases, poverrty and multipple sufferings for
f a billion ppeople and ma
aterial expensees of hundreds
ds of billions off dollars.
The terrritory of Molddova by geogra
aphical locatiion and natura
al features is more
m
frequenttly affected byy such naturall
risk phenom
mena as: earthquakes, landsslides, floods, heavy rainfalls, droughts, heavy snowss, early frost in autumn orr
the late ones in spring.

Introdu
ucere
Hazarddurile sunt evenimente
e
produse
p
de ffenomene cu
u putere distructivă, carre afectează atât mediull
natural, câtt şi activitaatea omului. Fenomenelle pot fi naturale
n
(se produc inddependent dee activitateaa
oamenilor) şi antropice (datorate acttivităţilor neccorespunzăto
oare de utilizzare a spaţiulu
lui geografic)).
p
teendinţe ale eepocii contem
mporane estee creşterea frrecvenţei, inttensităţii şi a
Una dinn cele mai periculoase
consecinţeloor hazardurilor naturale.. Conform aaprecierilor, în timpul dee faţă, pierde
derile directe şi indirectee
constituie aanual 250.0000 de victimee. Hazardurille naturale su
unt nişte manifestări extrreme ale uno
or fenomenee
naturale, cuum ar fi: cuutremurele, furtunile,
fu
inuundaţiile, alu
unecările de teren, secettele, care au
u o influenţăă
directă asuppra vieţii fieecărei persoaane, asupra ssocietăţii şi a mediului înconjurătorr în ansamblu. Teritoriull
Moldovei, pprin amplasaarea sa geog
grafică şi parrticularităţilee naturale, laa fel este afeectat de acesste hazardurii
naturale, la care se mai alătură şi nin
nsorile abunddente şi îngh
heţurile timpurii şi tardivve de primăvară, chiciuraa
mari pagube, precum şi diferite
d
epideemii şi invaziii [4].
care aduce m
Scopull – evidenţa cuvenită a impactului
i
hhazardurilor, apte să inteensifice vulnnerabilitatea şi reducereaa
pericolului lor pentru crrearea posibiilităţilor şi assigurarea dezzvoltării duraabile a ţării, care este un
na dintre celee
mai importaante sarcini.
Obiecttivele princip
pale sunt deescrierea şi ccaracterizareaa principalelor hazardurii naturale şi antropice dee
i
riscurilor exxistente şi po
otenţiale în co
ontextul evolluţiei econom
miei R. Mol-pe teritoriull Moldovei, identificarea
dova şi inevvitabilităţii scchimbărilor de
d climă.
Secetelle pe teritoriuul RM − unu
ul dintre celee mai periculloase fenomeene ale naturrii, reprezentând trăsăturii
specifice de climă reggională cond
diţionată de distribuţia neuniformă în timp şi spaţiu a precipitaţiilor
p
r
v
ridiicate ale tem
mperaturii aerului. Seceteele se pot prroduce în oriice anotimp,,
atmosfericee pe fondul valorilor
cele mai nuumeroase laa sfârşitul veerii-începutuul toamnei. În
Î Podişul Moldovei
M
dee Nord, seceeta se carac-terizează prrin lipsa de precipitaţii
p
pentru
p
cel puuţin 14 zile consecutive în perioada caldă. Ultim
ma secetă cuu
mari pagubee pentru terittoriul Moldo
ovei a fost ceea din 2004. Conform daatelor despree secete, fiecare al III-leaa
an este seceetos. Iar în ulltimii 13 ani, 7 dintre ei aau fost secettoşi. S-a obseervat că seceeta poate aveea loc atât pee
ani aparte, ccât şi pe parrcursul a 2-3 ani la rând.. E cunoscutt faptul că seeceta este annticipată de uscăciune,
u
înn
nordul Molddovei uscăciunile dureazză în medie 11,5 luni pe an
n. Durata maaximă a fenom
menelor de uscăciune
u
dee
6 luni s-a reemarcat în annii 1945, 196
61, 1963, 19667, 1990, 199
94.
Clima uuscată e conddiţionată de poziţia
p
fizicoo-geograficăă a Republiciii Moldova caare, fiind situ
uată în sudull
Europei Cenntrale, este supusă
s
influeenţei presiunnii atmosfericce înalte a zo
onei subtropiicale, în perioada caldă a
anului aceaasta se deplaasează spre nord până la latitudineea de 50° laat. Nord. Înn legătură cu
u traiectoriaa
anticiclonallă ce se mişcă paralel cu
u masele veestice, cuprin
nde teritoriull Moldovei şşi determinăă regimul dee
umiditate diin această peerioadă. Pe lângă ele, se manifestă şii anticicloaneele nordice, m
mai frecventte primăvaraa
şi blocheazăă masele de aer ce vin dinspre Oceannul Atlantic. După intenssitate secetelle pot fi slab
be: recolta see
micşorează cu 20%; putternice − cu 30%;
3
şi foartte puternice – cu 50%.
va predominăă secete vastte şi catastro
ofale, vara m
mai frecvent se manifestăă
Pe terittoriul Repubblicii Moldov
secetele exttreme, iar toaamna o frecv
venţă mare auu secetele caatastrofale. Pentru atenuar
area efectelorr secetelor înn
agricultură, se utilizeazză irigaţiile, se cultivă sspecii de pllante rezisten
nte la secetee şi se folosesc diferitee
derile de apă din sol [5].
sisteme agrootehnice caree reduc pierd
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Valurille de frig repprezintă scăd
deri bruşte dde temperaturră ca urmaree a pătrunderrii maselor de
d aer arcticee
şi a celor ccontinentale (din Siberia)). Având în principiu pu
uţine precipitaţii, ele dettermină men
nţinerea unuii
timp cu presiune ridicattă de lungă durată.
d
În caddrul Podişulu
ui Moldovei, s-au înregisstrat temperaaturi minimee
sub -34°C – în 1963; dee -34°C, -36°C − în 19966 şi de -28°C
C − în decem
mbrie 2002, iiar în iarna lu
ui 2006 s-auu
înregistrat ttemperaturi sub
s -36°C. În
n 1987 iarnaa a fost cu 7--25 de zile mai
m lungă ca norma, fiind
d înregistratee
şi puţine precipitaţii. Teemperaturile medii în deccembrie şi iaanuarie au fo
ost cu 1-3°C şi, respectiv
v, 4-8°C maii
joase, consttituind între -16°C şi -31
1°C. Astfel dde geruri se înregistrează
î
ă o dată la 500 de ani. În acelaşi an, a
fost îngheţaat şi fluviull Nistru, pun
nând în perricol de inun
ndaţie satelee limitrofe. Astfel de fenomene
f
see
înregistreazză o dată la 20 de ani.

Pagubee esenţiale auu adus valurrile de frig diin 2002, cân
nd temperaturile au coborrât până la -26°C -28°C..
În acel an, valurile de frig au afectat culturilee de toamnăă în proporţţie de 80%; aceasta se datorează şii
puţinelor prrecipitaţii ce au căzut. Paagubele adusse de valurilee de frig sunt foarte însem
mnate, mai ales
a când elee
succed moinele sau cânnd există un strat foarte mic de zăpaadă. În acestt caz, suferăă foarte mult culturile dee
% (ele sunt rezistente
r
pe câmp neacooperite de zăp
padă până laa
toamnă ce ssunt afectate în proporţie de peste 80%
doar -15°C)). De asemennea, suferă pomii fructifeeri, mai ales piersicii,
p
iar în 1963 au îîngheţat nuciii. Măsuri dee
protecţie coontra efecteloor valurilor de
d frig sunt: ccrearea rezerrvelor de cereeale, pregătirrea nutreţurillor şi paielorr
pentru anim
male, pregătirrea combustibilului pentrru foc, acopeerirea plantelor ce pot sufferi de îngheeţuri (agrişul,,
coacăzul, piersicul, caissul). Casele necesită a ffi izolate pen
ntru a împieedica pătrundderea frigulu
ui şi cedareaa
căldurii [5]..
Îngheţu
urile timpurrii de toamn
nă şi îngheţţurile tardive de primăvvară. Îngheţu
ţurile prezinttă coborâreaa
temperaturii aerului şi pe
p suprafaţa solului sub 0ºC în condiţii atmosferice şi locale avantajoasee. Aceasta see
datorează innfluenţei maselor de aer arctice. Pe P
Podişul Mold
dovei de Norrd ultimele înngheţuri de primăvară
p
laa
suprafaţa soolului se mannifestă mai târziu
t
de 5 m
mai, în aer se manifestă în jurul dateei de 20 apriilie. Toamnaa
primele înggheţuri la suuprafaţa solu
ului pe întreeg Podişul Moldovei
M
dee Nord au lloc mai dev
vreme de 300
septembrie. În aer prim
mele îngheţuri au loc în jurul etapeii de 5-10 occtombrie. În unii ani, în
ngheţurile dee
toamnă au lloc pe 6 septtembrie şi ceea mai târziee dată când a avut loc priimul îngheţ dde toamnă s--a înregistratt
la 12 noiem
mbrie. În meddie, numărul zilelor fără îîngheţuri pe teritoriul Mo
oldovei este de 132, în perioada
p
recee
a anului. Ceele mai multte zile fără de
d îngheţuri au fost înreg
gistrate în 1966 − 210 zzile şi cele mai
m puţine înn
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1952 − 1177 zile (staţia meteorologiică Briceni).. Îngheţurile tardive în mai
m şi la sfârrşitul lunii aprilie,
a
ce auu
cauzat mari daune econoomiei naţion
nale, au fost îînregistrate în
n anii 1946, 1977, 1987, 2004.
În ultim
mii ani, marri pagube pentru sectoruul agricol au cauzat îngh
heţurile din 15 aprilie, 18
1 mai şi 188
octombrie 22001, 5-9 apprilie şi 15-17 aprilie 20003, precum şi
ş cele din 11 septembriie 2004. Datele statisticee
înregistrate în reţeaua meteorologic
m
ă a Serviciullui Hidrometteorologic dee Stat din ulttima sută dee ani arată căă
îngheţul proovoacă pagubbe de mare amploare
a
ecoonomiei naţiionale. În intteres practic,, s-a stabilit intervalul
i
dee
risc la înghheţ (bruma), când fenom
menele respecctive sunt ceele mai periculoase, cu scopul de a evita unelee
consecinţe ggrave ale aceestora [4].

Fig.11. Dinamica manifestării
m
secetelor în pperioada caldă a anului în R. Moldovva (C. Mihaillescu)
Inundaaţiile în R. Moldova
M
suntt legate de accumularea în
n albii a unorr cantităţi exccedente de apă provenitee
din ploi torrenţiale, topirea bruscă a zăpezilor, ddin bararea văilor,
v
prin alunecări,
a
prrin topirea de
d gheaţă, dee
ruperea barrajelor. Omuul poate să intensifice producerea inundaţiilorr prin diferiite activităţii, şi anume::
defrişare, ddistrugerea fââşiilor de prrotecţie a baazinelor acvaatice, lucrări de canalizaare nereuşitee, extindereaa
suprafeţelorr acoperite cuu asfalt, distrrugerea unorr baraje.
În cadrrul Podişuluii Moldovei de
d Nord, facctorul principal ce duce la formareaa inundaţiilorr sunt ploilee
torenţiale, aabundente carre au loc de regulă în perrioada lunilo
or mai-augustt. Precipitaţiiile torenţiale, deosebit dee
abundente şşi puternice, cad în luna iulie − aproxximativ 40%
%, în luna iun
nie − 36,5% , şi august − 15,7%. S-aa
constatat căă 5% din plooile torenţiaale cauzează precipitaţii de 50 mm în
î focarul accesteia, şi astfel de ploii
torenţiale ppot provocaa formarea „râurilor”, sspălarea sollului, inundarea văilor. Prejudiciu mare aducc
economiei nnaţionale plooile torenţialle cu precippitaţii de pesste 70 mm. Un
U fenomenn meteorolog
gic destul dee
periculos îl constituie ploile
p
torenţiaale abundentte, precipitaţţiile depăşind
d 100 mm înn 24 de ore şi
ş provocândd
pagube cataastrofale.
Ploi puuternice s-au înregistrat în
n raioanele dde nord ale Moldovei
M
în luna septem
mbrie 1996. În
n câteva zilee
au căzut peste 160 mm (120% din norma
n
pentrru luna septeembrie) provocând eroziuunea solului,, inundaţii şii
2
ploile puternice înnsoţite de grrindină au afectat în lunnile iunie-au
ugust raionull
alunecări de teren. În 2002
Edineţ distrrugând parţiaal livezile, seemănăturile, viile, gospodăriile particculare. „Potrrivit responsaabililor de laa
Departamenntul Situaţii Excepţionalle, în satelee Bărlădeni, Paladea şi Rujniţa din raionul Occniţa au fostt
inundate peeste 30 de caase de locuitt şi o clădiree administrativă. De asemenea, a fo st înnămolită o porţiunee
mare o şoselei Ocniţa-E
Edineţ. Intem
mperiile au afectat hecttare de livezzi, semănăturri, localităţille respectivee
fiind, totoddată, deconecctate de la energia elecctrică în loccalităţile Burrlăneşti, Ceppeleuţi, Goleni, Ruseni,,
raionul Edinneţ au fost innundate mai multe
m
case dde locuit fiind
d înnămolite peste 38 hecctare de teren
nuri agricolee
şi cca 100 hhectare de livvezi” [6].
Din dattele menţionaate, se observ
vă că ploile ttorenţiale adu
uc pagube însemnate agriiculturii, tran
nsporturilor şii
economiei pprin distrugerrea recoltei, a caselor, înnnămolirea secctorului locuit, a terenuriloor arabile, in
nundarea fân-tânilor, punâând în pericoll apariţia unor epidemii, ruuperea digurilor, iazurilor,, diferite alunnecări de teren
n etc.
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Cutrem
murele. Repuublica Mold
dova se aflăă într-o zon
nă seismică activă. Aceest fapt este generat dee
mişcările teectonice activve, care au lo
oc în imediat
ata apropiere,, în regiuneaa munţilor Caarpaţi (sectorrul Vrancea))
care, din puunct de vederre geologic, prezintă
p
o zoonă unde pro
ocesul de formare al munnţilor continu
uă. Regiuneaa
seismică V
Vrancea este situată în sectorul
s
de curbură al Carpaţilor şi
ş se caracteerizează prin
n cutremuree
intermediare cu focare (hipocentru
u) situate la 70-160 km,, generate de
d procesele tectonice de subducţie..
Undele prodduse de cutreemure sunt orientate
o
preddominant din
n direcţia no
ord-est spre ssud-vest. Cuttremurele dee
pământ celee mai puterniice din Repu
ublica Moldovva se referă la anul 1091.

Figu
ura 4. Region
narea seismiccă a Republicii Moldova

Fig.3. Poziţţia geograficaa a focarului Vrancea

În decuursul ultimiloor 215 ani, pee teritoriul R
Republicii Mo
oldova s-au declanşat:
d
188 cutremure de 7-8 gradee
după scara dde 12 grade, 4 cutremuree de 9 grade,, 6 cutremuree de 7-8 grad
de, 8 cutremuure de 8-7 grade, în anull
1940 (10 nooiembrie) cuttremurul de pe
p teritoriul Moldovei a atins 9 gradee, în urma căăruia 12.400 de edificii şii
case de locuuit au fost deeteriorate sau
u distruse coomplet. În urrma cutremu
urelor din aniii 1977, 1986 şi 1990 auu
fost traumatte 460 de perrsoane, iar 2 au decedat. Peste 12 miii de oameni au
a rămas fărră de adăpostt. Prejudiciull
material pe republică a depăşit sum
ma de 7 mil. ruble. Toatăă informaţia instrumentaală, istorică şi
ş geologică,,
Geofizică şi Geologie
G
al AŞM a fostt pusă la elab
borarea uneii
acumulată dde către speccialiştii Instiitutului de G
hărţi pentruu întreaga ţarră, care delim
mitează intennsitatea celorr mai puterniice cutremurre ce ar puteaa avea loc înn
viitor pe territoriul Repuublicii Moldo
ova. Având la dispoziţiee această harttă, proiectannţii şi constru
uctorii înalţăă
clădiri cu reezistenţă seissmică, ţinând
d cont de cuttremurele viiitoare, luând în consideraaţie poziţia construcţiilor
c
r
faţă de focaar şi situaţia geologică co
oncretă în caare aceasta see plasează. Harta
H
se folooseşte, de aseemenea, şi laa
planificareaa intervenţiiloor serviciilorr de resort în caz de cutreemur major [6].
Aluneccările de tereen sunt proceesele princip ale de formaare a reliefulu
ui în multe raaioane ale reepublicii. Elee
se produc înn urma deplaasării straturiilor de roci dde pe versanţţii înclinaţi su
ub influenţa proceselor de
d gravitaţie..
Alunecărilee de teren suunt cauzate, în primul rrând, de stru
uctura geolog
gică, prezenţ
nţa orizonturilor acviferee
subterane şii de unghiull de înclinaţiie al reliefullui. După cu
um se ştie, ceea mai maree parte a teriitoriului estee
constituit diin depozite argilo-nisipo
a
oase de vârsttă neogenă şi cuaternară,, care altereaază cu diferite orizonturii
acvifere. A
Anume în acceste depozitte se dezvooltă reţeaua hidrograficăă, ceea ce a contribuit la formareaa
alunecărilorr de teren. Paaralel cu factorii indicaţii, la formareaa alunecărilo
or de teren coontribuie şi precipitaţiile
p
e
atmosfericee, procesele tectonice, cu
utremurele, ggradul de îm
mpădurire a versanţilor şşi activitateaa omului. Înn
Republica M
Moldova, exxistă peste 16
6 mii de porrţiuni de alu
unecări de teren (Tcaci V
V., Gheoghiţţă E., 1995),,
care se deoosebesc prinn formă, vo
olum, adânciime, tipul genetic
g
şi mecanismul
m
dde deplasaree al rocilor..
Predomină alunecările de curgere şi cele com
mplexe. Partticularităţile litologice şşi structuralee ale rocilorr
frecvenţa, inttensitatea, ad
dâncimea, tippul şi mecanismul alunecăărilor de tereen.
determină fr
În prezzent, suprafaaţa terenurilo
or afectate dde alunecări constituie 49
4 mii ha (T
Tcaci V., Gheoghiţă E.,,
1995), iar teritoriul cu pericol
p
de allunecări de tteren alcătuieşte cca 670
0 mii ha. La aceste terito
orii se referăă
sectoarele dde suprafaţăă terestră, creată de aluunecările dee teren sau de alte proocese geomo
orfologice şii
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predispuse, din cauza condiţiilor naturale,
n
la dezvoltarea alunecărilor de teren. Partea covâârşitoare dinn
u se referă şii
teritoriile dee pericol de alunecare esste reprezenttată de versaanţi. În unelee cazuri, la aacest teritoriu
părţile adiaacente de intterfluvii de luncă sau ffund de vâlccea. Alunecăările de tereen cauzează deformareaa
suprafeţelorr versanţilor,, distrugerea stratului ferrtil de sol, a vegetaţiei, construcţiilor
c
r, aşezărilor omeneşti. Înn
corespunderre cu pronoosticul de allunecare elabborat de căttre Departam
mentul Situaaţii Excepţio
onale pentruu
viitorii 15 aani prejudiciiul economicc, cauzat de alunecările de teren, vaa atinge 41 mil. de dolaarii SUA. Înn
fiecare 2-3 ani, din cirrcuitul agrico
ol sunt scoaase aproximaativ 10 mii ha de pămâânt. În prezeent 12% dinn
suprafaţa aggricolă a devvenit puţin prroductivă în uurma alunecăărilor de tereen şi eroziuniilor [4].
Furtun
nile cu grinddină. Deplasăările formaţiiunilor ciclon
nice provoaccă ploi cu vâânt puternic şi descărcării
electrice. Grrindina repreezintă precip
pitaţii din sferrule sau frag
gmente de gh
heaţă cu diam
metrul de 5-50 mm şi maii
mult, care sse asociază uneori în bllocuri a câtee 2 sau 3 sfeere. Furtunile pe partea nordică şi nord-estică
n
a
Republicii M
Moldova au loc în mediie 30 de zilee pe an. Num
mărul maxim
m de zile cânnd au avut lo
oc furtuni înn
cadrul Podişul Moldoveei de Nord a fost
f de 50-600 de zile. Celle mai multe furtuni s-auu înregistrat în
î luna iunie,,
cele mai puuţine în decem
mbrie şi februarie (o datăă la 10 ani). Maximul
M
de grindină cadde în iunie 4--5 zile pe an,,
00
minimul în luna noiembbrie. În 24 dee ore grindinaa cade între orele 13 şi 1900. În 45-665% din cazu
uri ea durea-ză mai multt de 5 min şii doar în 2-7%
% mai mult de 20 de min
n. Zilele max
xime cu grinndină într-un an în cadrull
Podişului M
Moldovei de Nord
N
a fost de
d 7 zile, în urma ploii cu
c grindină din
d 27 iulie 1 962 au fost distruse par-ţial culturilee agricole, înndeosebi poru
umbul şi viţaa-de-vie. Foaarte mari pag
gube au fost pricinuite ag
griculturii dee
ploile torennţiale cu grinndină ce au căzut
c
în varaa anului 1993
3, mai ales ploaia
p
cu grinndină din 24
4 iunie, cândd
grindina a aatins diametrrul de 16-40
0 mm. În aceel an, practicc, toate road
da a fost disttrusă compleet, în speciall
viţa-de-vie, livezile şi ceerealele.
ua următoaree
În 19944 o grindină puternică a fost înregisttrată în data de 11 augusst, care a conntinuat şi ziu
atingând sfeere de 5-10 mm.
m Grindin
nă puternică a fost înregisstrată şi pe 21 septembriee nimicind, practic,
p
toatăă
roada viţei-de-vie şi a liivezilor. În 2002,
2
în luniile iunie-augu
ust, au fost înregistrate
î
ggrindină şi plloi puternicee
Edineţ, afectâând livezile, gospodăriilee, semănăturrile, viile. Pee 27 mai 20005 „Ploile cu
u grindină auu
în raionul E
afectat localităţile din raaioanele Edin
neţ şi Ocniţaa. Ele au căzzut în după amiaza zilei dde miercuri” [7]. Au fostt
afectate liveezile şi semăănăturile [4]. Astfel de siituaţii nu pott fi prevenitee, deoarece nnu funcţioneaază serviciull
antigrindinăă în toate raiooanele (o racchetă costă ccca 300 dolarri SUA). Cu toate acesteaa, în ultimii anii,
a
s-au re-deschis câteeva centre cee acoperă parţial teritoriuul de nord all Moldovei. Căi
C de combbatere a grind
dinei: se ştiee
că grindina se formeazăă în norii Cu
umulonimbuus în zilele toride. Pentru
u a împiedicca formarea grindinei dee
dimensiuni mari, se împprăştie bromu
ură de argintt cu ajutorull rachetelor, transformând
t
d grindina în
n dimensiunii
mici, care aj
ajungând la sol reuşesc săă se topeascăă [4].
Hazarddurile antropice şi tehnolo
ogice. Pe lânngă hazardurille naturale caare aduc num
meroase pagub
be, omul maii
contribuie şii el la degradaarea mediulu
ui înconjurător
or cu hazardurrile antropice şi cele tehnoologice. În an
nul 2004, s-auu
înregistrat uun şir de situaaţii excepţionale de provennienţă antrop
pogenă sau tehnogenă, incclusiv situaţii excepţionalee
cu caracter ttehnogen. Dinn această cattegorie s-au pprodus 4 expllozii în case de
d locuit şi înn alte edificii, 5 catastrofee
auto, 1 acciddent de transsport pe pasajjul de interseecţie cu caleaa ferată. De asemenea,
a
auu avut loc 71 de cazuri dee
depistare a m
muniţiilor neeexplodate, în
n urma situaţiiilor excepţio
onale cu caraccter tehnogenn au avut de suferit 34 dee
persoane, dinntre care 19 au
a decedat, in
nclusiv 3 copiii. Pagubele materiale
m
au constituit
c
1777,2 mii lei.
Situaţiil
ile excepţionaale cu caracteer biologico-ssocial. Din acceastă categorrie fac parte ccazurile de inttoxicare a oa-menilor cu suubstanţe toxicce sau cu prod
duse alimentaare, un caz dee molipsire în grup de boli ccontagioase, periculoase
p
şii
un caz de inntoxicare în masă
m a animalelor agricolee. În urma situ
uaţiilor excep
pţionale cu caaracter biolog
gico-social auu
avut de suferrit 81 de persooane, dintre care 6 au deceedat, pagubelee materiale au
u constituit 22,,4 mii lei.
Incenddiile. În urmaa incendiilor au avut de ssuferit 270 dee persoane, dintre
d
care 2222 au decedaat, inclusiv 5
copii. Pagubbele materiale au constituit 21.806,9 mii lei. Au fost distruse de foc 201 construcţii, 66
6 de unităţii
tehnice, 1.0062 tone de nutreţ,
n
au pieerit 38 de aniimale agricole. De la inccendiu au fosst salvate 1.0
004 persoanee
şi păstrate bbunuri mateeriale în sum
mă de cca 1119,292 mil. lei. În total, în urma siituaţiilor exccepţionale şii
incendiilor, au avut dee suferit 400
0 de persoanne, dintre care 260 au decedat, incclusiv 8 cop
pii. Daunelee
materiale tootale au consttituit cca 118
8,8 mil. lei [22].
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Conclu
uzie. Devine tot mai evid
dent că invesstiţiile relativ
v modeste în
n pregătirea către dezastrrele naturalee
pot reduce esenţial num
mărul deceseelor, pot salvva bunuri materiale
m
enorrme, pot redduce costul acţiunilor
a
dee
refacere duupă ce fenom
menele vizatte au avut lloc. În acestt context, mai
m multe orrganizaţii in
nternaţionale,,
instituţii de asistenţă intternaţională şi-au elaboraat strategii prroprii, au creeat unităţi sppecializate caare activeazăă
în domeniull rspectiv.
Deşi m
majoritatea fenomenelor
f
extreme înccă nu pot fi
f complet combătute,
c
ccunoaşterea prealabilă a
arealului şi intervalelor posibile de manifestare
m
a lor ar dimin
nua semnificativ impactuul distructiv al
a acestora.
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MĂSUR
RI DE ADAP
PTARE A A
AGRICULTU
URII REPU
UBLICII MO
OLDOVA
LA EFE
ECTELE SC
CHIMBĂRIILOR CLIM
MATICE
Valentiin SOFRON
NI, Anatolie PUŢUNTIC
P
CĂ
Universsitatea de Staat din Tirasp
pol
In this aarticle are appproached som
me measures of agriculture's adaptation
n to the climaate's changes effects in thee
Republic of M
Moldova. Thee analyzed mea
asures are foccused on the work's
w
system of the soil annd the water'ss managementt
in the irrigattion's system.

ucere. Schim
mbările clim
matice impliccă două probleme majorre pentru luumea de astăăzi. Pe de o
Introdu
parte, existăă necesitateaa generală dee reducere drrastică a emiisiilor de gazze cu efect dde seră, pentrru a stabilizaa
nivelul conccentraţiei aceestor gaze laa un nivel carre să împiediice influenţa antropică assupra sistemu
ului climaticc
şi să dea poosibilitate ecoosistemelor naturale
n
să see adapteze în
n mod naturaal. Pe de altăă parte, aparee necesitateaa
adaptării la schimbările climatice, deoarece acesst fenomen este inevitabil, datorat ineerţiei sistemu
ului climatic,,
or, în scopu
ul de a spoori rezistenţaa sistemelorr
indiferent dde rezultatul acţiunilor de reduceree a emisiilo
economice şşi ecologice şi a reduce vulnerabilitat
v
tea, precum şi
ş de a profitta la maximuum de aceste efecte.
1. Praactici agricole pentru reeducerea efeectelor secetei
Măsurile agrotehnicce specifice, necesare înn situaţia producerii fenom
menului de ssecetă agrico
olă în zonelee
e şi zona de
d interes (R
R. Moldova), impun sub aspect
a
organiizatoric:
cu climat seecetos, cum este
• seleectarea aceloor măsuri agrricole care săă permită păsstrarea şi con
nservarea apeei în sol;
• evalluarea şi cuaantificarea măsurilor
m
alesse;
• anaaliza rezultatelor şi selecttarea celor m
mai bune opţiu
uni;
• elabborarea strattegiilor imed
diate şi adopttarea acestoraa în viitor.
În practtica agricolăă, acestea se referă
r
la:
– fixaarea structurrii sortimentu
ului de soiurri şi hibrizi la începutull fiecărui an agricol şi a tehnologieii
corespunzăttoare, în funccţie de rezerv
va de apă a ssolului la sem
mănat;
– în ppractică estee necesar să
s se cultivee un numărr mai mare de varietăăţi/genotipurri, respectiv,,
soiuri/hibrizzi în fiecaree an agricol, cu perioaddă de vegetaţie diferită,, pentru o m
mai bună vaalorificare a
condiţiilor climatice, înndeosebi reg
gimul de um
miditate, se pot
p preveni astfel
a
pierder
eri însemnatee de recolte,,
precum şi eşalonarea luccrărilor agriccole;
– adop
optarea sistem
mului de luccrări al solullui la conţinu
utul de umidiitate din periioada semănaatului;
– resppectarea epoocii de semăn
nat, tendinţaa către semăn
natul mai „timpuriu” al pporumbului, îndeosebi înn
primăverile secetoase, este tot maii evidentă ddatorită calităţii seminţellor pentru ssemănat şi trratamentelorr
oltarea unui ssistem radicu
ular mai pro
ofund, iar în perioadele de
d secetă pott
acestora, assigurându-se astfel dezvo
utiliza apa ddin stratul suubarabil al so
olului, precuum şi condiţiii mai favoraabile pentru polenizarea, fecundarea,,
formarea booabelor şi o maturare
m
maii timpurie cuu efecte asuprra producţiilor;
– aceeeaşi importannţă prezintă epoca de sem
mănare a grrâului, speciee agricolă car
are ridică multe problemee
din cauza rregimului de umiditate redus din perrioada de toamnă, respectiv pregătirrea patului germinativ
g
şii
semănat;
– penntru cultura grâului
g
de toaamnă, aplicaarea udării dee răsărire în
n toamnele deeosebit de seecetoase estee
de importannţă capitală pentru
p
asigurrarea unei răăsăriri uniforrme şi la timp
p şi evoluţiaa ulterioară a plantelor înn
vegetaţie;
– în ccondiţiile de vegetaţie deeterminante, densitatea culturii
c
rămââne elementuul principal în
n tehnologiaa
culturii, în sspecial în aniii cu deficite mari de umiiditate la sem
mănat;
– elim
minarea conccurenţilor peentru apă, addică combateerea buruienilor;
– în pperspectivă, trecerea laa o agricultuură pe bazăă de specii transgenicee, respectiv, organismee
modificate genetic/OM
MG-uri, care vizează creeşterea produ
uctivităţii cu
u un consum
m mai mic de energie,,
m lucra soolul, asigurân
nd distrugereea în totalitat
ate a buruien
nilor, poluaree
deoarece peermite semănnatul fără a mai
mai redusă şi implicit crreşterea apreciabilă a prooductivităţii;
– refaacerea sistem
melor de irig
gaţii şi irigaarea culturiilor sunt pro
obleme de im
mportanţă majoră
m
pentruu
agricultura ddin regiuneaa economico--geografică dde sud a repu
ublicii.
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2. Maanagementull culturilor şi
ş utilizareaa terenului
Utilizarrea de către genotipuri (soiuri/hibrizii), a investiţiilor care se pot face în ttehnologiile de cultivaree
(fertilizare, combatereaa buruienilor, bolilor ş i dăunătorillor, irigare etc.) se reaalizează cu randamentee
orespund opttimului fizio
ologic al plan
ntelor şi, resppectiv, scăzutte în condiţiii
superioare îîn condiţii dee mediu ce co
climatice şi edafice nefaavorabile.
2.1. Sellecţia variettăţilor cultiv
vate
Includee în principaal corelarea condiţiilor locale de mediu
m
cu grradul de rezzistenţă al genotipurilor
g
r
(soiuri/hibriizi) faţă de condiţiile lim
mitative de vvegetaţie (seecetă, excesee de umiditaate, temperatturi ridicate,,
frig/ger etc.).
Adminiistrarea cultuurilor şi utilizzarea raţionallă a terenuluii sunt măsurii obligatorii ppentru păstraarea potenţia-lului produccţiei, menţionâând, în acelaşşi timp, un im
mpact redus all practicilor agricole
a
asuprra mediului şi climei.
Ghidul de bune practici agricolee recomandăă:
m de variietăţi/genotip
puri, respectiv, soiuri/hibrrizi în fiecarre an agricol,,
• culttivarea unui număr mai mare
cu perioadăă de vegetaţiee diferită, pentru o mai bbună valorificcare a condiţţiilor climatic
ice, îndeoseb
bi regimul dee
umiditate, pprecum şi eşaalonarea lucrrărilor agricoole;
• aleggerea de gen
notipuri rezisstente la conndiţiile limitaative de vegeetaţie, cu o tooleranţă ridiccată la arşiţă,,
secetă sau eexcese de um
miditate;
• seleectarea unor varietăţi
v
de pllante cu rezisstenţă naturalăă la boli specifice determin
inate de agenţţii patogeni.
Avantaj
ajele unor asttfel de măsurri se referă laa:
– asiggurarea gestiiunii eficien
nte a resurseelor de apă în
î agriculturră, respectiv,, o mai bună utilizare a
rezervelor dde umiditate din sol dupăă semănat, prrecum şi un consum
c
reduss de energie prin aplicareea irigaţiilor;;
– redu
ucerea costu
urilor de pro
oducţie prinn alegerea un
nui sistem alternativ de lucrări ale solului
s
şi dee
întreţinere sspecializată pentru
p
combaaterea buruieenilor, bolilo
or şi dăunătorrilor;
– scădderea risculu
ui de apariţiie a bolilor, pprecum şi o utilizare
u
eficientă a fungiicidelor;
– scădderea emisiiilor de CO2 şi
ş creşterea pproducţiei şi a masei vegeetale.
2.2. Strructura cultturilor şi aso
olamentul
Din punnctul de veddere al condiţţiilor naturalle, tipul de climă şi sol au un rol deoosebit în stab
bilirea tipuluii
de asolamennt şi alegerea structurii culturilor
c
agrricole. De assemenea, tipu
ul de relief, adâncimea apei
a
freatice,,
prezenţa eccosistemelor naturale, a apelor de suuprafaţă pott influenţa organizarea aasolamentelo
or. Totodată,,
diferitele tippuri de amennajări, mai ales cele hidrrotehnice, cu
um ar fi captăările de apă din puţuri fo
orate sau dinn
ape de suprrafaţă în vedderea produccerii de apă ppotabilă au o importanţăă deosebită. Nu în ultim
mul rând, dinn
punct de veedere agronoomic se ia în
î considerarre prezenţa sau posibilittatea amenajjărilor pentru
u irigaţii, înn
special în zzonele vulneerabile la seccetă, ca şi ceele pentru drenaj
d
şi deseecare, în zonnele cu solu
uri mai puţinn
permeabile sau cu exceddent temporaar de umiditaate (zone umeede).
În strucctura culturillor, alegerea soiurilor/hibbrizilor se bazează pe adaaptabilitatea aacestora faţăă de condiţii-le pedoclim
matice speciffice zonei co
orelate şi cu cerinţele dee piaţă. În ceeea ce priveeşte relieful, cunoaştereaa
adâncimii aapei freatice şi a celor de suprafaţăă asigură preevenirea risccurilor de pooluare ca urrmare a teh-nologiilor aaplicate. De asemenea,
a
see ia în consi derare mărim
mea pantelorr pentru efecctuarea lucrărrilor solului,,
în special arrătura, pentruu prevenirea fenomenuluui de degradaare a solurilor în urma erooziunii datorrate apei.
2.3. Siistemul de lu
ucrări ale so
olului
Există o interacţiunne directă în
ntre modul dde lucrare a solului şi măsurile
m
speccifice pentru
u gestionareaa
acestuia, şi anume:
nutul de matterie organicăă;
– încoorporarea ressturilor vegettale pentru a creşte conţin
– adm
ministrarea şii încorporareea îngrăşăminntelor şi ameendamentelorr;
– inteeracţiunea cuu alte practicii agricole, re spectiv irigaarea culturilor agricole.
Sistemuul convenţioonal de lucrrări ale soluului includee efectuarea unei arăturri între dou
uă culturi şii
pregătirea ppatului germ
minativ prin diferite
d
operraţii secundaare (grăpat, discuit
d
etc.). În general, numărul dee
operaţii trebbuie să fie cât
c mai redu
us pentru ecoonomisire dee energie şi timp, precum
m şi evitareaa riscului dee
deteriorare a proprietăţillor solului.
Practicaarea lucrăriloor de conserv
vare a soluluii reprezintă una
u din multtele soluţii em
mergente ce se adreseazăă
sistemelor dde cultură actuuale pentru a răspunde ecchilibrului necesar între mediul
m
naturall, agronomic şi economic..
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Datorită varriabilităţii sppaţiale a caraacteristicilor solului şi ap
pei, sistemelee de cultură care folosessc lucrări dee
conservare a solului neecesită o ab
bordare diferrită sub aspectul pregătiirii, aplicăriii fertilizanţilo
or, controlull
buruienilor şşi dăunătoriloor, precum şi topografia teerenului agricol, în raport cu
c resursa de apă.
În acestte condiţii, bunele
b
practicci agricole reecomandă:
• utiliizarea unor soiuri/hibrizi
s
i adaptaţi sisttemului de ro
otaţie a cultu
urilor în ferm
mă;
• foloosirea culturiilor mixte, cu
ulturi intercaalate, culturi permanente, culturi dublle pe aceleaşi parcele sauu
în cadrul ferrmei pentru creşterea
c
bio
odiversităţii.
Se obţinn astfel urmăătoarele beneeficii:
• scădderea risculuui apariţiei bolilor
b
şi dăăunătorilor, precum şi un
u grad mai scăzut de răspândire
r
a
bolilor şi dăăunătorilor pe parcursul unui
u
sezon dee vegetaţie;
• reduucerea efecttului vremii nefavorabille, prin reallizarea semăănatului şi rrecoltatului în perioadee
diferite, resppectiv, eşaloonarea lucrăriilor agricole,, în funcţie de
d evoluţia cu
ulturii şi merrsul vremii;
• mennţinerea echiilibrată a cerinţelor de suubstanţe la diiferite culturii pentru a se evita pierdeerea excesivăă
a nutrienţiloor din sol;
• îmbbunătăţirea sttructurii şi fertilităţii
fe
soluului, precum
m şi a materiei organice pprin alternarrea culturilorr
cu înrădăcinnare puterniccă;
• cultturi corespunnzătoare din punct
p
de veddere ecologicc şi economicc.
2.4. Teehnici de fertilizare
Fertilizzarea mineraală – aplicarrea îngrăşăm
mintelor min
nerale se facee exclusiv ppe baza analiizei stării dee
fertilitate a solului, reppetată la fieccare 4-5 ani.. Bunele praactici vizează în principaal reducereaa poluării cuu
nitraţi şi se referă la:
– elabborarea planuurilor de ferttilizare, în fuuncţie de fieccare exploataaţie şi organiizarea registrrelor privindd
utilizarea feertilizanţilor;
– mennţinerea covoorului vegetaal, în special în perioadelle ploioase, pentru
p
absorbbţia azotului din sol;
– limiitarea aplicăriii fertilizanţilor minerali, îîn special pe bază
b de azot pentru
p
reduceerea poluării cu nitraţi;
– moddul şi momeentul de apliccare a îngrăşşămintelor, în
n funcţie de starea soluriilor, compozziţia acestoraa
şi panta tereenului, precuum şi condiţiiile climatice şi irigaţii;
– gesttiunea terenuurilor agrico
ole, îndeosebbi utilizareaa unui sistem
m de rotaţiee a culturilor corelat cuu
proporţia suuprafeţelor deestinate cultu
urilor anualee şi celor perm
manente;
– asiggurarea randdamentului culturilor
c
agrricole prin dirijarea
d
şi controlul coonsumurilor plantelor înn
raport cu neecesarul acesstora pentru realizarea
r
prooducţiilor plaanificate.
Fertilizzarea organiică
Folosirrea fertilizanţţilor organici permite asiigurarea continuă a planttelor cu diferrite substanţee nutritive şii
o eliminare eficientă şi ecologică în
n mediul încconjurător. Materia
M
organică, rezultaată în cadrul exploataţieii
agricole, innclude resturri vegetale, bălegar,
b
alte tipuri de dejecţii de la animale. G
Gospodăriile mixte (poli-cultura − crreşterea anim
malelor) pot asigura
a
necessarul de îngrăăşăminte org
ganice în detrrimentul celo
or minerale.
Bune ppractici ale feertilizării organice recomaandă:
– elabborarea planuurilor de ferttilizare în fuuncţie de fieccare exploataaţie şi organiizarea registrrelor privindd
utilizarea feertilizanţilor;
– capacitatea de construcţie
c
a depozitelorr destinate stocării efluenţilor de la crescătoriilee de animalee
domestice vvizează împieedicarea polu
uării prin şirroirea şi infilltrarea în sol sau scurgereea în apele superficiale a
lichidelor coonţinând efluuenţi animalii şi efluenţi ddin materii vegetale, cum
m ar fi furajelle însilozate.
Beneficciile respectăării unor astffel de practicii vizează:
– îmbbunătăţirea înnsuşirilor privind structurra, aeraţia şi capacitatea de
d infiltraţie a solurilor;
– gesttiunea terenuurilor agricolle prin utilizaarea unui sisttem de rotaţiie;
în raport cu cele anuale;
– păsttrarea unui echilibru
e
priv
vind pondere a culturilor permanente,
p
– prevvenirea poluuării apelor prin şiroire şi percolareea apei în afara
a
zonelorr străbătute de sistemull
radicular al plantelor, înn cazul culturrilor irigate.
d
r
2.5. Coontrolul burruienilor şi dăunătorilor
Controllul buruienillor şi dăunătorilor se baazează pe im
mplementarea unei schem
me adecvatee a agenţilorr
patogeni şi dăunătorilorr pentru fieccare cultură, însă pentru
u protejarea mediului
m
încconjurător şii diminuareaa
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emisiilor dee gaze, obiectivul princiipal îl reprezzintă reducerea utilizăriii produselor chimice. În
n acest scop,,
tehnicile dee control al dăunătorilor
d
şi
ş buruienilorr, caracteristtice producţieei din câmpuurile îngrăşatte natural, see
bazează pe trei instrumeente principaale, şi anumee: rezistenţa la purtătorii de paraziţi, rotaţia cultu
urilor, tehnicii
de cultivaree corespunzăătoare. De aseemenea, dennsitatea cultu
urilor reprezin
ntă o modaliitate de contrrol al creşte-rii şi dezvolltării buruiennilor prin fap
ptul că o denssitate mai miică la semănat lasă solul expus lumin
nii solare, fa-vorizând creeşterea buruiienilor, iar o cultură viguuroasă are şan
nse mai micii să fie afectaată negativ de buruieni.
Măsurile specifice unei
u practici agricole durrabile sub asp
pectul contro
olului bolilorr şi dăunătoriilor sunt:
n
o utiliizarea măsurrilor de contrrol în câmpurri îngrăşate natural;
o inteercalarea în rotaţia cultu
urilor a unoor plante neeexperimentalle pentru a determina prezenţa
p
sauu
impactul aggentului patoggen asupra culturilor sennsibile la bolii;
o pracctici agricolle specifice pentru com
mbaterea bu
uruienilor (rreducerea ddistanţei din
ntre rânduri,,
semănatul tiimpuriu etc.));
o apliicarea mulciullui pentru pro
otejarea soluluui la suprafaţăă sau materie organică
o
provvenită din restturi vegetale.
ajele respectăării unei scheeme adecvatee de control al
a agenţilor patogeni
p
şi dă
dăunătorilor implică:
i
Avantaj
– scădderea costuriloor pentru com
mbaterea buruuienilor şi redu
ucerea efectellor negative aale aplicării peesticidelor;
– reduucerea impacctului agenţillor patogeni în culturile sensibile;
s
– reduucerea costurrilor de prod
ducţie şi creştterea calităţiii acestora.
3. Maanagementull apei în agrricultură în ssistem irigat
Impactuul managemeentului apei asupra
a
schim
mbărilor climaatice este maai puţin eviddent decât mu
ultiplele con-secinţe ale aacestor schim
mbări asupra necesităţii m
modificării tehnicilor de irigare. Scădeerea emisiilor de gaze cuu
efect de serăă, datorate goospodăririi ap
pei, se bazeazză în principaal pe reducereea cantităţii dde energie utillizate şi apei,,
efectele schiimbărilor clim
matice asupraa gospodăririii apei fiind diin ce în ce maai evidente şi deosebit de complexe.
c
Agriculltura prin iriigaţii se bazeează pe distrribuirea artifficială a apeii în terenul aagricol pentrru înfiinţareaa
culturilor şii asigurarea creşterii
c
plan
ntelor agricoole. Alegereaa sistemului de
d irigaţie coonform cu necesităţile
n
şii
condiţiile loocale privindd suprafaţa, tipul de culttură şi însuşşirile solului reprezintă ccerinţele de bază într-unn
sistem de m
management agricol
a
durab
bil.
Metodeele de irigaree sunt:
– iriggaţie prin braazde deschisse cu plugul înainte de semănat,
s
la distanţă
d
de ccirca 1m unaa de cealaltă,,
lungi de pânnă la 200 m, brazde prin care apa se sscurge şi din care se împrrăştie pe între
reg terenul;
– iriggaţie prin asppersiune, nu
umită şi ploaaie artificialăă, metodă priin care apa sse preia cu mici
m staţii dee
pompare (dde punere subb presiune), se conduce pprin mici conducte de alluminiu (arippi de ploaie) şi ajunge laa
un dispozitiiv special, asspersorul, carre împrăştie picături de apă
a pe o suprrafaţă de tereen reprezentată printr-unn
cerc cu razaa de 15-18 m;
m
– iriga
gaţie prin „piccături”, sistem
m mai recentt introdus, în care apa se prreia de la staţţia de punere sub presiunee
şi se conducce prin conduccte perforate aşezate la supprafaţa terenu
ului, din care ea iese sub fo
formă de picăături.
Pentru eficientizareea aplicării irrigaţiilor, coddul bunelor practici
p
agriccole recomanndă:
s
proprriu de irigaţ
aţie, adaptat la suprafaţaa cultivată şşi resurselorr financiare,,
– aleggerea unui sistem
condiţionat de existenţaa în imediataa apropiere a unui lac sau
u râu cu apăă permanentăă şi mai aless existenţa laa
uprafaţă printtr-un puţ şi o
adâncimea dde 5-10 m a unui strat peermanent de apă freatică care poate fii adusă la sup
mică staţie dde pompare;
– cunnoaşterea prooprietăţilor so
olului, precuum capacitattea solului de
d a reţine appa şi adâncim
mea până laa
care ajung rrădăcinile plaantelor;
– monnitorizarea tuuturor aspecttelor legate dde organizaree şi desfăşuraare, înainte dde aplicarea irigaţiilor,
i
înn
timpul şi duupă administtrarea normeei de udare, rrespectiv, aleegerea momeentului apliccării, verificaarea circuitu-lui apei prinn măsurarea performanţei
p
i şi uniformittăţii aplicăriii;
– utiliizarea mai multor
m
mecan
nisme de monnitorizare peentru planificcarea irigaţiillor, cele maii des folositee
incluzând m
măsurarea um
midităţii solu
ului, observaaţii privind sttarea plantelor şi testareaa tuburilor de
d dren dupăă
irigaţii, în vvederea efectuuării modificcărilor necessare pentru urrmătoarea ud
dare;
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– stabbilirea unui program
p
de control
c
al iriigaţiilor, actu
ualele tehnollogii având pposibilitatea programăriii
automate pee baza analizzei unor prob
be sau set de pprobe de soll;
– utiliizarea unor programe dee software ppentru analizza bilanţului apei din sool, inclusiv crearea
c
unorr
modele sim
mple, evitânduu-se astfel fo
olosirea unuii număr maree de paramettri care sunt uutilizaţi, în general,
g
doarr
în scopuri eexperimentalee.
Alegereea metodei de
d irigaţii correspunzătoarre implică urm
mătoarele ceerinţe de funccţionare:
– cunooaşterea tipullui de sol, având în vederee faptul că so
olurile nisipoaase au o capaacitate redusă de reţinere a
apei şi o ratăă de infiltraree mare, ceea ce
c implică noorme de udaree mai scăzutee, dar aplicatee frecvent doaar în anumitee
situaţii, şi annume, când sttraturile nisipo
oase sunt supperficiale. În aceste
a
condiţiii, se recomanndă sistemul de
d irigare prinn
aspersiune saau prin picuraare, comparattiv cu irigareaa prin brazde. Pe solurile arrgiloase sau lu
lutoase pot fi utilizate
u
toatee
tipurile de irrigaţii, în speccial irigarea prin
p brazde. S
Sistemul de iriigaţii prin braazde este cel m
mai indicat pentru
p
solurilee
argiloase carre au o rată dee infiltrare scăăzută. Când în aceeaşi sch
hemă de irigaţţii sunt cuprinnse mai multee tipuri de sol,,
este recomanndată irigareaa prin aspersiu
une sau prin ppicurare pentru
u a asigura o bună
b
distribuţ
uţie a apei.
– în ffuncţie de paanta terenulu
ui, se alege metoda caree permite reeducerea pierrderilor prin
n scurgere şii
şiroire, irigaarea prin asppersiune sau prin
p picuraree fiind recom
mandată îndeosebi pe panntele cu înclinare ridicatăă
sau pe supraafeţele cu rellief neuniform
m;
– conndiţiile climaatice pot influ
uenţa randam
mentul aplicăării udărilor, în condiţii dde vânt puternic fiind dee
preferat udaarea prin piccurare sau prrin inundaree pe brazde. Pe suprafeţeele care neceesită udări su
uplimentare,,
irigările prinn aspersiune sau picuraree sunt mult m
mai potrivite datorită flex
xibilităţii şi aadaptabilităţii la cerinţelee
diverse ale ggospodăriiloor (fermelor);;
– surssele de apă şi calitatea apei
a
asigură eficienţa ap
plicării norm
melor de udarre mai ales în condiţiilee
rezervelor llimitate de apă
a şi când depunerile
d
dee sedimente din apă pot bloca duzelle în cazul sistemelor dee
irigaţii prin aspersiune sau
s prin picu
urare, ceea cee determină o creştere a costurilor
c
dee întreţinere. Dacă apa dee
mandată atâta timp cât appa este folosită în stratull
irigaţii conţţine săruri, irrigarea prin picurare poaate fi recom
superficial dde sol. Sistem
mele de irigaaţii prin aspeersiune sunt mult
m mai eficiente decât metodele dee irigare prinn
brazde pe teerenurile boggate în săruri;
– tipuul de cultură, irigarea
i
prin aspersiune
a
şi ppicurare recom
mandându-se în special penntru culturile legumicole şii
pomiviticolee, datorită inveestiţiilor ridicaate, iar cea prinn brazde poatee fi utilizată laa toate tipurilee de culturi.
În conccluzie, menţţionăm că stu
udiile de imp
mpact în dom
meniul agricol necesită innterrelaţionarrea cercetăriii
ştiinţifice aagrometeorollogice şi ag
groclimatice cu biotopul agricol şi cu alte doomenii conex
xe pentru o
fundamentaare riguroasă a situaţiilor de risc, datoorate fenomen
nelor periculloase din agrricultură.
Măsurile şi acţiunille de preveniire şi diminuuare a impacttului schimbăărilor climatitice în agricu
ultură trebuiee
î practica aggricolă.
să vizeze asspecte importtante atât în domeniul ceercetării ştiinţţifice, cât şi în
Manageementul risccului datoraat fenomeneelor meteoro
ologice periiculoase în agricultură include, înn
principal, aacţiuni privinnd gestionarrea şi conseervarea resurrselor agroclimatice cu scopul de a preveni şii
diminua situuaţiile de riscc, precum şi luarea unor decizii coreccte pe termen
n imediat sauu în perspectiivă.
Manageementul straategic este un
u ansambluu de obiectiv
ve majore ax
xat pe anticiiparea schim
mbărilor caree
trebuie opeerate şi dettermină evo
oluţia pe teermen lung şi perform
manţele rezul
ultate în urm
ma aplicăriii
corespunzăttoare a strateegiilor stabiliite, asigurânddu-se, totodaată, şi evaluarrea continuă a obiectivelor propuse.
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In the ppresent paper is presented the issue of ssolid waste management
m
an
nd its impact on the enviro
onment of thee
northern Moldavian Plateau. Also in this article are ggiven remediees and preventtion of settlem
ment of existing
g problems inn
the field of w
waste managem
ment in Northeern Moldaviann Plateau.

ucere. Deşeeurile sunt substanţe,
s
m
materiale, ob
biecte, resturri de materiie primă, prrovenite dinn
Introdu
activităţi economice, meenajere şi de consum, carre şi-au pierd
dut integral sau parţial, vaaloarea iniţiaală [8].
Deşeurrile menajeree sunt provenite din secttorul casnic sau din secttoare asimilaabile cu acesta (inclusivv
deşeurile peericuloase pe care le co
onţin) şi în ccare pot fi preluate
p
cu sisteme cureente de preccolectare sauu
colectare diin localităţi. Generarea
G
dee materiale rrefolosibile şi deşeuri estee o problemăă deosebit dee importantă,,
mbiant şi sănăătatea umanăă şi, pe de alltă parte, estte reflectareaa
deoarece, pe de o parte,, poate afecta mediul am
modului efiicient în care societatea utilizează reesursele [10]. Deşeurile menajere soolide gestion
nate incorectt
reprezintă o sursă continnuă de poluaare a mediuluui.
Salubriizarea localittăţilor a fost şi continuă ssă rămână o problemă difficilă, iar maajoritatea loccalităţilor dinn
teritoriul dee studiu nu suunt amenajatte cu depozitee pentru deşeeuri menajerre.
Scopull constă în sttudierea gesttionării deşeeurilor menajjere şi impacctul lor asuppra mediului ambiant dinn
Podişul Moldovei de Noord.
oblemelor dee gestionare a deşeurilor şi impactul llor asupra meediului.
Obiecttivul este evidenţierea pro
Cea maai răspândităă metodă de neutralizaree a deşeurilo
or menajere solide
s
în Poddişul Moldo
ovei de Nordd
este depoziitarea pe terrenurile arab
bile, care repprezintă ca rezultat o su
ursă de poluuare a solullui şi apelorr
subterane. E
Evacuarea deeşeurilor la gunoişti
g
rămââne a fi o mo
odalitate de bază în eliminnarea deşeurilor.
Gestionnarea deşeuurilor menajere presupuune colectarrea, transpo
ortarea, valoorificarea şii eliminareaa
acestora, inclusiv monittorizarea dep
pozitelor de deşeuri dupăă încheiere. Responsabili
R
itatea pentru
u gestionareaa
deşeurilor m
menajere soolide aparţin
ne administraaţiilor publice locale, care
c
prin miijloace prop
prii sau prinn
concesionarrea serviciillor de salub
brizare, trebbuie să asig
gure colectaarea (inclusiiv colectareea separată),,
transportul, tratarea, vallorificarea şi eliminarea ffinală a acesttora [5].
Număruul total al deepozitelor peentru deşeuriile menajeree solide (gun
noişti) în teriitoriu pe perioada anuluii
2011 constiituia aproxim
mativ 161, dintre
d
care 8 4 autorizate şi 69 neauttorizate [1]. Circa 80% din numărull
rampelor coomunale suntt neautorizatee.
În ultim
mii ani, se înnregistrează o tendinţă dee scădere a numărului
n
tottal de rampee neautorizate, de la 118,,
în anul 20022, la doar 69 în 2011 (Fig
g. 1), iar ponnderea lor – de
d la 64,8% la
l 45,1% (Figg. 2).
Rampele de depozzitare a deşeeurilor menaj
ajere au fostt construite în
î perioada aniilor 1960
0-1965, fărăă
c
cu
u organele dde mediu.
proiecte de execuţie şi coordonare
Depoziitele existentte la ora actuală sunt suupraîncărcatee şi din aceaastă cauză esste necesară deschidereaa
unor noi guunoişti. Majjoritatea lor nu sunt am
menajate şi nu
n corespun
nd cerinţelorr ecologice: ele nu suntt
îndiguite, nnu dispun de sisteme de drenaj pentru
ru evacuarea scurgerilor, nu se efectuuează lucrări de tasare a
deşeurilor ddepozitate, nuu sunt acoperrite cu sol peentru a limitaa poluarea mediului
m
înconnjurător [9].
Sistemuul de manageement al deşeurilor preveede analiza ciclului
c
comp
plet al activittăţii economiice: procesull
tehnologic – depozitarea – valorificarea deşeurillor. În prezeent se efectueează doar coolectarea, tran
nsportarea şii
depozitarea neselectivă a deşeurilor [7].
Conforrm datelor Inspecţiilor Ecologice
E
diin teritoriu, suprafaţa raampelor de depozitare a deşeurilorr
menajere soolide în anul 2011 constittuia aproxim
mativ 159,43 ha. Dinamicca suprafeţeloor depozitelo
or de stocaree
a deşeurilorr menajere este
e prezentaată în Fig.3. Majorarea suprafeţelor
s
de gunoişti în teritoriu se datoreazăă
creşterii supprafeţelor de gunoişti autorizate.
Datele statistice inddică că la fin
nele anului 20011 la depozzitele din reg
giune au fostt stocate cca 2 mil. m3 dee
deşeuri mennajere solide. Volumul deeşeurilor mennajere depozzitate a crescut de la 951,,7 mii m3 în anul 2000 laa
2040,7 mii m3 în anull 2011 (Fig. 4). Creşterrea volumulu
ui de deşeuri menajere,, în ultimii ani, ţine dee
depozitarea deşeurilor înn afara perim
metrelor.
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n Podişul Moldovei de N
Nord (mii m3)
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4
Conforrm informaţieei prezentatee de Inspectooratul Ecolog
gic de Stat, la nivel satissfăcător decu
urg acţiunilee
de salubrizare a localităţilor din raioanele
r
Brriceni şi Donduşeni, iarr în raionul Edineţ acesst proces see
desfăşoară llent [5].
Acumuularea deşeuriilor, în ultim
mii ani, prezinntă un factor de risc ecologic. Sub accest aspect trrebuie luat înn
consideraţie faptul că dreept rezultat al fermentării aanaerobe a co
omponentelorr organice dinn deşeuri are loc formareaa
gazelor cu eefect de seră şi
ş miros neplăcut. Scurgerrile care au lo
oc de la depo
ozitele de stoccare a deşeurilor cauzeazăă
poluarea apeelor, solului şi
ş aerului [7]. Depozitele de deşeuri au
u impact negativ asupra ppeisajului şi dau
d naştere laa
infiltraţii carre conţin materiale organicce, amoniac, metale grele şi alte substaanţe toxice.
Problem
ma cea mai gravă
g
constă nu în stocurrile foarte maari de aceste deşeuri, ci aamplasarea lor
l haotică şii
în locuri inaadmisibile diin punctul dee vedere al seecurităţii eco
ologice şi san
nitaro-igienicce. Foarte alarmantă estee
situaţia gunnoiştilor ilicite din interiorul şi din aapropierea lo
ocalităţilor ru
urale. O situuaţie ecologiică critică see
constată la rrampele supraîncărcate de
d depozitaree a deşeurilo
or menajere solide
s
din orraşul Edineţ,, cauzând unn
mare prejuddiciu factoriloor de mediu şi populaţieii din zona resspectivă [6].
Princippalele căi de soluţionare a problemeelor existentee din domen
niul gestionăr
ării deşeurilo
or în Podişull
Moldovei dde Nord pot fi
f consideratee următoarelee [11]:
• utiliizarea raţionnală a resurseelor neregeneerabile cu treecerea la surssele alternatiive prin reinttroducerea şii
reciclarea suurselor regennerabile, preecum şi prin minimizareaa utilizării materiei
m
prime
me şi energieii la o unitatee
de producţiee;
• dezvvoltarea şi promovareaa tehnologiillor de prod
ducere ecologic pure, ccare presupu
un utilizareaa
raţională a m
materiei prim
me şi energiei, reducerea – până la eliminarea totaală – a deşeurrilor industriiale;
• reduucerea maxiimal posibilăă a acumulăării de deşeu
uri menajeree solide, sellectarea, com
mpostarea şii
utilizarea loor ulterioară ca
c materie prrimă secundaară.
În sscopul reducerii impactullui negativ aasupra mediu
ului, cauzat de
d creşterea vvolumelor de deşeuri, see
consideră raaţională impllementarea managementu
m
tului deşeurillor, care estee o parte com
mponentă a sistemului dee
managemennt ecologic.
După pprioritate, sistemul
s
man
nagementuluui ecologic cuprinde următoarele
u
măsuri de prevenire a
producerii ddeşeurilor şi de gestionare a lor [11]:
• prevvenirea geneerării deşeuriilor prin inteerzicerea înco
orporării în produse
p
a ma
materialelor periculoase şii
fabricarea pproduselor duurabile şi rep
parabile;
• reuttilizarea deşeeurilor, care constă în uti lizarea recipientelor (amb
balajelor) reîîncărcabile;
• reciiclarea şi utillizarea secun
ndară prin prrocesarea deşşeurilor în caalitate de maaterie primă secundară şii
compostarea deşeurilor organice;
d reciclare –
• creaarea unui cirrcuit complett al deşeuriloor reciclabilee: colectarea selectivă – iinstalaţiile de
consumatorr;
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• perffecţionarea şi aplicarea mecanismeelor de stim
mulare econo
omică a actiivităţilor de protecţie a
mediului;
• apliicarea corecttă a taxelor lo
ocale pentru salubrizareaa localităţilor [12].
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STA
AREA MON
NUMENTEL
LOR DE AR
RHITECTUR
RĂ PEISAG
GISTICĂ
DIN
D PODIŞ
ŞUL MOLDO
OVEI DE NORD
N
Valentiin SOFRON
NI, Victor CA
APCELEA
Universsitatea de Staat din Tirasp
pol
The artiicle contains the
t descriptio
on of the landsscaping monu
uments from th
he Northern M
Moldavian Pla
ateau. Also inn
this article arre mentioned some problem
ms of protectioon of these pro
otected areas from
f
the studdied territoriall limits.

Introdu
ucere. Monnumentele dee arhitecturăă peisagisticăă (parcuri vechi)
v
reprezzintă obiectee de valoaree
ştiinţifică, eestetică, recrreativă şi culturală [11]. La acest tip
p de arii pro
otejate, confform Legii privind
p
ariilee
protejate dee stat, se atribbuie: parcuriile vechi, parrcurile silvicce, aleile cu valoare
v
istorrică, culturală, ştiinţifică,,
estetică, ecoonomică şi reecreativă [4].
Parcuriile vechi reprezintă niştee grădini denndrologice, în
n care savan
nţii studiază modul de acclimatizare a
diferitelor sspecii de arbbori şi arbuştti (inclusiv eexotice) adu
use din diferiite state ale lumii, de assemenea, elee
servesc dreppt locuri de recreaţie
r
şi odihnă a popuulaţiei din localităţile resp
pective [11]..
Parcuriile vechi au şi o mare importanţă
i
tturistică şi, din
d acest pu
unct de vedeere, ele suntt atribuite laa
monumenteele antropico-naturale [3].
În legea Republicii Moldova prrivind fondull ariilor natu
urale protejate de stat, moonumentul de arhitecturăă
peisajeră are ca obiectivv păstrarea şii dezvoltareaa compoziţiillor arhitecton
nice peisajeree şi servesc ca
c depozit all
genofonduluui de plante.
În limittele monumenntelor de arhitectură peisaajeră, se interrzice orice acctivitate neleggată de destin
naţia lor, caree
ameninţă inntegritatea coonfiguraţiilor arhitectonicee peisajere, iar orice luccrare de recoonstrucţie şi restabilire a
acestor monnumente se effectuează dup
pă anumite pro
roiecte aprobaate de autorităăţile centrale de mediu [4]].
Scopull constă în studierea sttării actuale a monumeentelor de arhitectură
a
ppeisagistică pe teritoriull
Podişului M
Moldovei de Nord.
N
Obiecttivul este evvidenţierea prroblemelor dde protecţie a monumen
ntelor de arhhitectură peissagistică dinn
limitele regiiunii de studdiu.
În Podiişul Moldoveei de Nord după
d
Legea pprivind fondu
ul ariilor natu
urale protejat
ate de stat sun
nt amplasatee
6 monumennte de arhitecctură peisagisstică, cu o suuprafaţă totallă de 106,3 ha
h (Fig., Tab..).
Parcull din satul Pavlovca,
P
după mărturiilee băştinaşilo
or, a fost am
menajat în annul 1900 în apropiere
a
dee
satul Pavloovca (raionuul Briceni) [5] şi ocuppă o suprafaaţă de 18,3 ha [4, 6]. Acest parcc are formăă
dreptunghiuulară şi se afflă sub ocrotiirea statului din 1962 [3]]. Parcul Pav
vlovca de lânngă s. Larga (Briceni) see
află în gesttiunea Minissterului Sănăătăţii şi Prottecţiei Sociale [2]. Deşin
nătorul acesttui parc estee spitalul dee
psihiatrie diin oraşul Băllţi [6].
Caracteerul reliefuluui şi plantaţiiile permit săă se evidenţieze două raiioane de landdşaft: parcull şi pădurea-parc (silvicăă). În regiuneea parcului (p
până la iaz) aatrag atenţia plantele deccorative [5].
Parcul are un lac dee 2,7 ha [3] şi este bogatt în specii vaaloroase de conifere
c
şi dee foiase, tufaari, liane etc..
[2] şi includde 70 de speecii de arborii şi arbuşti, eeste un parc cu o colecţiie dendrologgică bogată şi unul dintree
preţioasele oobiective alee artei peisajeere din repubblică. Aici crresc diferite specii
s
de arbbori şi arbuşti, dintre caree
o mare partte sunt exotice: molidul de Arizona, teiul caucazzian, plopul balzamifer, frasinul ameerican, nucull
negru, origiinar din Ameerica de Nord
d ş.a. [9].
După pplanificare, compoziţie
c
şii colecţia deendrologică, parcul Pavlo
ovca este connsiderat unu
ul dintre celee
mai pitoreştti parcuri dinn republică.
Teritoriiul parcului este mare şii frumos, darr, în mare parte, este ca o pădure pllină de ierbu
uri şi tufişurii
întâmplătoaare. Sunt necesare investiiţii suplimenttare pentru menţinerea
m
arriei protejatee [2].
Conforrm informaţiiei prezentaate de către Inspecţia Ecologică
E
Briceni,
B
refor
orma funciarră a avut o
consecinţă ppentru parcuul Pavlovca, căci a nimeerit în gestiu
unea Ministeerului Sănătăăţii şi Proteccţiei Sociale,,
care nu are interesul şi nici capacittatea să-l meenţină într-o stare adecvaată, de aceeaa se propunee ca în acestt
parc să se reealizeze lucrări de reabiliitare şi conseervare.
Aleea dde tei dintre satele Pavlo
ovca şi Largaa este compu
usă din două rânduri de ttei (Tilia cordata), vârstaa
cărora e cuuprinsă întree 80-90 ani,, cu o lunggime de 1,5 km [9], iarr starea lor este satisfăăcătoare [2]..
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Majoritatea au coronam
mentul putern
nic ramificat, datorită disttanţei mari (comparativ ccu pădurea) dintre arborii
[2]. Suprafaaţa aleii de tei
t dintre sattele Pavlovcaa şi Larga este
e de aprox
ximativ 3 haa [4]. Deţinăttorul acestuii
parc este Prrimăria Largaa din raionul Briceni [6].

Fig. Amplassarea monum
mentelor de arhitectură
a
peeisagistică înn
Podişuul Moldovei de
d Nord
Tabell
Nord [6, 7, 8]
S
Starea monum
mentelor de arhitectură ppeisagistică din
d Podişul Moldovei
M
de N
8
Nr.
d\o
1
2
3
4
5
6

Deţinătoruul
Spitallul de psihiatrrie din or.
Bălţi
Pr. coom. Larga,
Internnatul psiho-neeurologic
Brânzzeni
Univeersitatea Pedaagogică,
Chişinnău
Spitallul direcţiei Căii
Feratee
Pr. Ţaaul

Denumirea
D
obbiectului/
complexuului
Parcul din satul
Pavlovcca
Aleea de teii dintre
saatele Pavlovcaa şi Larga
Parcul din satul
Brânzenni
Parcul
P
din satuul Poiana
(Hincăuuţi)

Amplasaamentul
Com. Larga, satul
Pavlovca, raio
onul Briceni
Între satele Pavlovca
P
şi
Larga, raion
nul Briceni
Satul Brânzeeni, raionul
Edin
neţ
Satul
S
Poiana, raionul Edineţţ
Pr. Rediu-Mare, raionul
Dondu
uşeni
Pr.
P Ţaul, raionu
ul Donduşeni

Parcul R. M
Mare
Parcul Ţ
Ţaul

Supraffaţa (ha)
În lege
În natură
18,3
18,3
3

3

2

2

27

27

10

10

46

46

La ora actuală, stareea aleii este parţial
p
afectaată de gazelee de eşapament ale transpportului auto [2].
Parcull din satul Brânzeni a fo
ost amenajat la mijlocul secolului
s
al XIX-lea
X
la pperiferia satu
ului Brânzenii
(raionul Eddineţ). El se întindea pe panta de suud şi cuprind
dea livezi, bu
unuri agricoole, plantaţii de alei. S-aa
păstrat bine porţiunea dee parc de lân
ngă clădirea ffostului conaac moşieresc [5].
Parcul e despărţit de
d drumurilee satului cu un zid de piiatră, de-a lu
ungul căruiaa se întinde un
u perete dee
foioase şi conifere. Druumul de intraare, tăind cenntura verde de
d protecţie, coteşte pe m
marginea uneei poieniţe şii
duce la clăddirea conacullui, iar apoi se
s ramifică înntr-un sistem
m de cărărui, ce creează ruute circulare [5].
La ora actuală, aceest parc are o suprafaţă de 2 ha [4] şi deţinătoru
ul ei este int
nternatul psih
honeurologicc
Brânzeni [88]. Aici se înntâlneşte braadul caucaziaan, brazi de Grecia şi prrin compoziţiţia sa acest parc
p
prezintăă
interes penttru toţi acei care
c iubesc natura.
Parcull din satul Hincăuţi
Hi
este situat la 3 km
m de aceastăă localitate, lâângă satul Pooiana (raionu
ul Edineţ), şii
este fondat la începutull sec. XX, pe
p o suprafaţţă de 27 ha (astăzi au răămas doar vvreo 5 ha). Formează
F
unn
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ansamblu dde tip conac--parc, legat de numele familiei Can
ntacuzino, pe locul uneii păduri de stejar avândd
următoarelee elemente: conacul,
c
lacu
ul, poienile ceentrale şi lateerale, reţele inelare
i
de pooteci [3].
Parcul este destul de
d bogat în specii valorooase, aici se întâlnesc ap
proximativ 440 de specii de copaci şii
arbuşti, cum
m ar fi stejarii viguroşi (Quercus robur) de până
p
la 1,2 m în diam
metru, frasinu
ul (Fraxinuss
excelsior), ppinul (Pinus silvestris), jugastrul (Accer campestre), cireşul (C
Cerasus aviuum), mesteaccănul (Betulaa
pendula) – cu vârsta de peste 100 de ani. Nu lippsesc şi alte specii
s
– 6 mo
olizi (Picea aabies) cu vârsta de pestee
100 de ani, Robinia pseeudoacacia, Pinus
P
strobuus, Acer plattanoides, Pop
pulus pyram
midalis, Popu
ulus tremula,,
Aesculus hy
hypocastanum
m, Acer pseeudoplatanuss, Salix sp.. Întâlnim şi
ş tufarul C
Coryllus aveellana; lianaa
Partenocisuus quiu-quipetale, ierburri de Utrica alba [2]. Dintre
D
speciile rare ale veegetaţiei aceestui parc see
evidenţiază: pinul veimuut, nucul neg
gru, bradul noordmann şi teiul
t
americaan [3].
La ora actuală, pentru acest parrc sunt necessare investiţiii de amenajaare a teritoriuului, edificiillor, gardului,,
fântânii, iazzurilor, drum
mului etc. [2].
Parcull din satul Rediul Mare − este amenaajat în anii 1912-1914,
1
după
d
proiectuul lui I.V. Vlladislavschi-Padalco la o margine a satului Rediul Mare (raaionul Dondu
uşeni) [5]. Parcul are o ssuprafaţă de 10 ha [4] şii
este format din patru pooieni, orientăările cărora suunt îndreptatte spre extrem
mitatea sudiccă, unde se află
a conacul..
Caracteristic pentru acesst parc este că
c plantaţiile de arbori altternează cu poieni
p
lumino
noase.
Baza foondului arboorifer o formeează speciilee locale şi ceele aclimatizaate. Colecţiaa dendrologiccă a parculuii
alcătuieşte 330 de specii de copaci şi arbuşti (dinntre care num
mai 13 locale). Dintre speeciile de foio
oase, în acestt
parc, se întââlnesc arţaruul argintiu, stejarul
s
comuun, plopul alb, castanul sălbatic, casstanul şi teiu
ul caucazian,,
frasinul; dinntre speciile de conifere se întâlnescc molidul arg
gintiu, bradul roşu şi pinnul roşu. Parccul din satull
Rediul Maree se află sub ocrotirea staatului din 19 75 [3].
Cu toatte că parcul din Rediul Mare
M
se află sub ocrotireea statului, el se păstreazză în mod neesatisfăcător..
Din momenntul când dinn clădirea fo
ostului conacc a fost evaccuat spitalul de tuberculooză, parcul a rămas fărăă
supravegherre [3].
Parcull din satul Ţaul a fost fondat în 11901-1903 de
d către ban
ncherul, prooprietarul accestei moşiii
A.I. Pomm
mer din Odesa, originar din Grecia,, căsătorit cu Alexandriina, fiica noobilului ered
ditar Ioan C..
Bogdan, m
moşier de la Cuhureştii de Sus. Parrcul a fost amenajat
a
dee talentatul ppomicultor-d
decorator V..
Vladislav-P
Padalco [3]. Suprafaţa
S
parcului este dde aproximattiv 46 ha [4].. Acest monuument peisag
gistic se aflăă
sub ocrotireea statului dinn anul 1956. Are peste 1550 de specii de arbori, arrbuşti şi lianee, dintre caree 2/3 exotice..
Fondul denddrologic alcăătuieşte 128 de specii de arbori şi de arbuşti conifferi şi cu fruunza lată, rep
prezentanţi aii
diferitelor zzone ale Terrrei. Dintre ei
e fac parte mesteacănull, plopul alb, arţarul cu frunze ascuţţite, teiul cuu
frunze micii, frasini, casstani, stejari cu frunze înn două culorri, stejari obiţnuiţi, brazi viguroşi cu ace argintii,,
enuperi etc.. Speciile dee conifere din pădurile S
Siberiei se îm
mbină aici cu
u reprezentaanţii florei diin Carpaţi şii
Crimeea, cuu cei din Am
merica de Nord
N
(brazi ccenuşii cu ace argintii din
d specia D
Duglas, brazi de Canada,,
ienuperi de Virginia, steejarii roşii am
mericani) şi ddin Caucaz (stejari). Pe teeritoriul parccului se evidenţiază douăă
arii: de landdşaft floristicc de parc şi de pădure-paarc. În parc se află pepin
niere unde see cresc plantte decorativee
pentru realizzare [3].
Parcul Ţaul este ceel mai mare parc
p
din repuublică, iar conform multtor parametrri, nu are anaalogi în ţară,,
dar începânnd cu privatizzarea din 19
991, starea luui s-a degrad
dat, şi de atu
unci, stăpâniii parcului s-aau schimbat,,
dar situaţia a rămas aceeeaşi.
Studierrea creşterii şi dezvoltărrii colecţiilorr de arbori şi arbuşti diin parcurile vechi va peermite să see
mărească soortimentul dendrologic la înverzirea satelor şi orraşelor, preccum şi al perrdelelor foreestiere săditee
pentru amelliorarea terennurilor afectaate de eroziuuni şi alunecăări de teren, şi
ş pentru cerccetările ştiinţţifice [10].
În concluzie, menţţionăm că sttarea monum
mentelor de arhitectură
a
peisagistică ddin Podişul Moldovei
M
dee
Nord se agrravează din cauza
c
[1]:
– nereespectării zonelor de prottecţie pe uneele sectoare;
– lipssei unităţilor de administrrare a acestorr arii protejatte;
– niveelului insuficcient de responsabilitate a autorităţilo
or locale;
– atesstării cazuriloor de tăiere ilicită a arborrilor;
– caraacterului lorr izolat de amplasare
a
teeritorială carre nu asigurră o conservvare efectivăă a fonduluii
dendrologicc.
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Pentru ameliorarea stării monu
umentelor dee arhitectură peisagistică din regiune,, sunt necesaare investiţiii
pentru ream
menajare, dellimitarea lorr în natură cuu borne de hotar,
h
panou
uri informaţiionale şi de avertisment,,
asigurarea ppazei contra tăierilor
t
iliciite şi păşunattului neautorrizat.
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SPECIILE DE
D ARBORII ŞI ARBUŞ
ŞTI MELIFE
ERI DIN RE
EPUBLICA
A MOLDOV
VA
Veaceaaslav ROŞCA
A
Universsitatea Liberră Internaţională din Mooldova
The treees and shrubss in the forestss of our coun try, besides to
o their value in Forestry, itt is an importtant source off
nectar and poollen.
Forestss in our counntry are divided into: decciduous and mixed (decid
duous and evvergreen). The Mixed andd
Deciduous fo
forests consist of trees and shrubs, thesee are the richeest in vegetation honey. He
Here bees can collect honeyy
nearly uniforrm and long lasting,
l
beginn
ning with spriing and endin
ng with summeer. Determininng the period
d of flowering,
flowering duuration, intennsity, the abillity of honey,
y, we can devvelop a plan to exploit ssuch inexhausstible naturall
resources.

Arboriii şi arbuştii din pădurille ţării noasstre, în afarăă de valoareea lor foresttieră, constittuie o sursăă
importantă dde nectar şi polen.
p
Pădurrile din ţară sse împart în: foioase şi mixte (foioasee şi conifere).
Pădurilee foioase form
rmate din amestecuri de ar
arbori şi arbuşşti sunt cele mai
m bogate în vegetaţie meliferă.
m
Aicii
albinele au un cules aprroape uniform
m şi de lunggă durată, caare începe din primăvară şi ţine pânăă în vară. Laa
aprecierea ppădurilor din punct de ved
dere melifer, totdeauna treebuie să ţinem
m seama că ppădurea oferăă un cules cuu
atât mai abuundent, cu câtt are o vegetaaţie mai variaată. Stabilind
d perioada de înflorire, durrata înfloririi,, intensitatea,,
capacitatea m
meliferă, se poate
p
elabora un plan de vaalorificare a acestor
a
bogăţţii naturale ineepuizabile.
Cercetâând succesiuunea înfloririi speciilor fforestiere, comparativ cu perioadelee de cules cunoscute
c
înn
apicultură, cconstatăm căă alunul, aniinul, salcia, uulmul, plopu
ul, frasinul, arţarul
a
ameriican, cornul,, călinul alb,,
mesteacănuul, porumbarrul, paltinul de câmp, ppărul pădureeţ, carpenul, mărul păduureţ, mălinu
ul etc., oferăă
culesurile ccele mai timppurii. În regiunea dealurrilor şi de cââmpie înaltă, gorunetele reprezintă o bună sursăă
meliferă priin compoziţiaa lor, a subarrboretului şi mai ales prin
n bogăţia şi varietatea
v
păăturii ierboasse. Sunt multt
mai frecvenntate de albinne, atât penttru polen, câât şi îndeoseb
bi pentru nectar, speciilee de arbori şi
ş arbuşti ca::
ulmul, arţarrul, teiul, alunnul, păducelu
ul, măceşul, jugastrul.
Salcâm
mul alb (Robinia pseudoa
acacia L.) P
Pe baza apreecierii valoriii forestiere şi a determiinării valoriii
melifere în crearea forrmelor noi de
d salcâm cuu valoare ecconomică mai
m mare, treebuie urmăriită obţinereaa
soiurilor caaracterizate prin
p
creştereea rapidă, m
masă mare lemnoasă, trun
nchi înalt şii drept, coro
oană strânsă,,
înflorire târzzie, foarte abbundentă, pro
oducţie maree de nectar şii concentraţiee ridicată de zahăr.
Producţia de miere la hectar, staabilită prin ccercetări estee de 1000-1200 kg pentruu păduri şi 60
00 kg pentruu
plantaţiile tiinere.
Salcâm
mul galben (L
Laburnum an
nagyroides M
Medic.) Salcââmul galben înfloreşte
î
în lunile mai-iu
unie timp dee
14-20 de ziile. După dattele literaturrii de speciallitate, produccţia de mieree în condiţii favorabile poate
p
ajungee
până la 3500 kg la ha. Mierea estee transparenttă, solidificaată capătă cu
uloarea albăă, cu cristalee de mărimee
mijlocie, făără nici un miros
m
şi cu gust
g
plăcut, aasemănător cu
c mierea dee salcâm albb. Este foartee rezistent laa
secetă şi gerruri.
Teiul ccu frunza maare (Tilia pla
atyphyllos Sccop.) Prima specie care înfloreşte esste teiul cu frunza
f
mare,,
urmează teiiul pucios laa 10-16 zile şi apoi la 220-22 de zile faţă de teeiul cu frunzza mare, înffloreşte teiull
argintiu.
Durata de înflorire a celor treii specii luatee împreună este
e în mediie de 30 de zile. Masivu
ul de tei dinn
Moldova esste cel mai important, pentru
p
că assigură culesu
uri constante, dând possibilitatea reaalizării unorr
producţii m
mari de miere..
Determ
minările făcuute prin mettoda spălăriii florilor, prrivind produ
ucţia de necctar a teiulu
ui, au arătatt
următoarelee: cantitatea de
d miere produsă la hectaar este de 940 kg la teiul argintiu şi 4460 kg la teiu
ul pucios.
Paltinuul de câmp (A
Acer platano
oides L.). Palltinul de câm
mp oferă nectar şi polen. Înfloritul în
ncepe de la 1
aprilie pânăă la 5 mai, înnfloreşte înaainte de înfruunzire. O fam
milie de albiine puternicăă, bine dezvoltată, poatee
culege întree 4-8 kg miere, iar produ
ucţia la ha esste de 200 kg
g. Datorită cantităţii înseemnate de neectar ce o auu
florile, acesst arbore estte consideraat printre celle mai impo
ortante plantte melifere dde primăvarră. Înflorireaa
timpurie a arţarului nuu îngăduie în
nsă albineloor să depoziteze întreagaa cantitate dde miere, deeoarece estee
folosită, în m
mare măsurăă, pentru hran
na lor după pperioada de iernare.
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Jugastrrul (Acer cam
mpestre L.). Jugastrul
J
prooduce nectar şi polen. Înffloritul începee la 10 apriliie până la 155
mai, odată cu înfrunzirrea sau dupăă aceasta. Fllorile de jug
gastru secretăă nectar de calitate supeerioară şi înn
cantităţi înssemnate. Liteeratura de sp
pecialitate m
menţionează faptul
f
că la 1 ha de planntaţie pură se
s pot obţinee
până la 1000 kg miere. În
Î unele locu
uri, cantitateaa de nectar secretată
s
estee atât de maree încât se po
oate spune căă
albinele inuundă cuibul cu
c miere.
Salcia ccăprească (Sa
Salix caprea). Mierea provvenită de la salcie este dee calitate bunnă şi de culo
oare galbenă-aurie, se sollidifică în criistale mici caa o cremă. Prroducţia de miere
m
medie este de 150 kkg/ha.
Glădiţaa (Gleditschiia triacantho
os L.). Glădiiţa este un arrbore ce se cultivă mai mult în step
pă, ca plantăă
decorativă şşi pentru garrduri vii. Are o mulţimee de flori micci, verzui, caare secretă aabundent necctarul şi estee
foarte multt cercetată de
d albine. În
nfloreşte duppă salcâmul alb şi dureează până laa culesul dee tei (iunie)..
Producţia dee miere este de cca 250 kg/ha,
k
miereaa este aromattă şi plăcută la gust.
Mojdreeanul (Fraxinnus ornus Liinn.). Mojdreeanul este un
n arbore pitic, înfloreşte în lunile aprilie-mai, cuu
flori albe, m
mirositoare, furnizând
f
un cules bun. P
Producţia de nectar
n
este ev
valuată la 1000 kg/ha.
Porumbbarul (Prunuus spinosa L.). Porumbaru
rul este arbusst înalt de ccaa 2 m. Înflorreşte în lunilee aprilie-maii
înainte de îînfrunzire, offeră albinelo
or cu predileecţie polen şi puţin nectaar. În anii cuu condiţii meteorologice
m
e
prielnice appiculturii, prooducţia de miiere poate ajuunge până laa maximum 20
2 kg/ha.
Corcodduşul (Prunus cerasifera Ehrh.). Corccoduşul este un arbust carre înfloreşte în martie-ap
prilie, înaintee
sau după înffrunzire. Ofeeră albinelor nectar şi pollen. Producţiia de miere este
e de aproxximativ 40 kg
g/ha.
Călinull (Viburnum opulus L.).. Călinul estee un arbust care ajungee până la 3-44 m înălţim
me, înfloreştee
începând diin luna iunie.. Oferă albin
nelor mult neectar şi polen
n. Secretă maai mult nectarr în locurile cu umiditatee
abundentă.
Păduceelul (Crataeggus monogyn
na Jacq.). Înnfloreşte abun
ndent în lunile mai-iuniee, stimulând
d dezvoltareaa
familiilor dee albine în veederea culesu
ului principaal.
Pentru a avea o peerioadă mai lungă
l
de veggetaţie a speeciilor melifeere şi pentruu ca albinelee să poată săă
culeagă o pperioadă maai îndelungattă nectarul fflorilor, este necesar să cunoaştem spectrele fen
nologice alee
speciilor de arbori şi arbbuşti.
În conttinuare, vom
m vedea ce feel de specii ttrebuie de pllantat ca să obţinem
o
o peerioadă cât mai
m lungă dee
înflorire.
Perioadda lunii aprrilie: Cerasu
us tomentosaa Thunb., Acer
A
negund
do L., Acerr Platanoides L., Acerr
saccharinum
m L., Alnus incana
i
L., Sa
alix caprea L
L., Ulmus laeevis Pall.
Perioadda lunii maii: Cerasus japonica
j
Thhunberg, Cra
ataegus mon
nogina Jacqq., Crataegu
us prunifoliaa
Broad-leaveed Cockspuur Thorn., Fraxinus
F
orrnus Linn., Acer pseud
doplatanus L
L., Acer ta
ataricum L.,,
Gleditschia triacanthos L., Laburnu
um anagiroiddes Medic., Robinia
R
pseud
doacacia L...
Perioadda lunii iuniee: Tilia corda
ata Mill.
Perioadda lunii iulie şi august: So
ophora japonnica L.
Luând în considerraţie perioad
da de înflori
rire, durata înfloririi şi capacitatea meliferă a arborilor şii
arbuştilor, sse poate elabbora un plan
n de valorificcare a acesto
or bogăţii naaturale inepuuizabile. Prin
n aceasta noii
vom obţine un maxim de
d produse cee pot fi valoriificate (miere, propolis, polen
p
etc.).
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It is knoown that the elements
e
of thee environmentt (air, water and
a soil) havee high self-purrification capa
acity and thatt
of disaggreggation and neeutralizing pollutants. But when the self
lf-purification capacity of environmenta
al elements iss
exceeded, theen place intennse pollution or
o complete ddegradation off these, with economic,
e
soccial and health
h particularlyy
effects for huumans and huuman commun
nities. In this w
work was stud
died the ecolo
ogical status oof the main ellements of thee
environment and harmful substances
s
tha
at pollute it.

Introdu
ucere. Deşeuuri, smog, ploi acide, ape ccontaminate – acestea suntt doar câteva dintre probleemele cu caree
se confruntăă locuitorii unui
u
oraş co
ontemporan. Problemele de mediu diin oraşe sunnt deosebit de
d complexe,,
deoarece caauzele lor suunt interdepen
ndente. Oraşşul este conssiderat un eccosistem com
mplex, dezech
hilibrat, caree
consumă muult şi recicleaază puţin. Assemănător oraaşelor prospeere, cu o econ
nomie în plinn avânt, în mun.
m Chişinăuu
problemele eecologice se concentreazăă pe: poluareaa apei, provoccată de rezidu
uurile industrriale şi menajere, poluareaa
aerului, datoorată traficullui intens şi centralelor ttermoelectricce, degradareea resurselor funciare din
n cauza uneii
politici greşiite privitoare la reziduurilee toxice etc. A
Actualizarea problemelor ecologice dinn municipiu este
e legată dee
creşterea rappidă a populaaţiei, gradul în
nalt de utilizaare a resursellor şi de polu
uarea mediuluui înconjurăto
or, ceea ce see
răsfrânge dirrect asupra sttării de sănătaate a populaţiiei.
Scopull cercetărilorr efectuate în
n această lucrrare este detterminarea po
otenţialului dde poluare a mediului înn
mun. Chişinnău. Pentru realizarea sccopului proppus şi pentru
u stabilirea şi ameliorare
rea situaţiei ecologice înn
mun. Chişinnău, au fost înaintate urm
mătoarele obbiective: stud
dierea condiţiilor fizico-cchimice şi geeografice alee
mun. Chişinnău, determ
minarea poten
nţialului de poluare a mediului
m
(a bazinului
b
accvatic, aerian
n, resurselorr
funciare ş.aa.) şi aprecieerea situaţieii ecologice, propunerea măsurilor arrgumentate, de îmbunătăţire a stăriii
mediului încconjurător şii de amelioraare a stării săănătăţii popullaţiei în mun
n. Chişinău.

p
de sud-est a Podişuului Central al
a Moldovei,,
Ecosisttemul urban Chişinău este aşezat la o margine a pantei
2
suprafaţa teeritoriului coonstituie apro
oximativ 5711 km . Cuprrinde 35 de aşezări
a
umanne, dintre caare 7 aşezării
urbane şi 288 de aşezări rurale
r
cu aprroximativ 7866.300 de locu
uitori.
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Artera pprincipală dee apă este r. Bâc care îşi ia începutul din Codri. În general, luungimea r. Bâc constituiee
155 km. Supprafaţa bazinnului − 2040 km2, lungim
mea bazinului − 126 km, lăţimea medi
die a bazinulu
ui – 20 km.
Alimenntarea r. Bâc,, în general, se efectueazză din contul precipitaţiilo
or atmosfericce. La alimen
ntarea r. Bâcc
iau parte şii apele subteerane, fiindccă valea râullui şi afluen
nţii săi traverrsează nu nuumai orizonturile apelorr
freatice, ci şşi orizonturille acvifere în
n depuneri saarmaţiene.
În limittele or. Chişinnău, r. Bâc cu
urge de la norrd-vest spre sud-est,
s
având lungimea dde cca 10-12 km. La staţiaa
Ghidighici, rr. Bâc traverssează recifelee calcaroase, de aceea vallea râului bru
usc se îngusteează şi are maaluri abrupte..
În sectorul oor. Chişinău, valea
v
râului se
s lărgeşte şi vvariază de la 1000 până laa 1800 m în reegiunea vărsăării râuleţuluii
Durleşti în B
Bâc. În regiunnea Visterniceeni şi „Apă-C
Canal” lărgim
mea variază în
n limitele 15-4400 m.
Albia rr. Bâc în limiitele oraşuluii are lăţimea 10-12 m, ad
dâncimea 0,5-8 m. Vitezaa scurgerii 0,,1-0,2 m/sec..
Râul Bâc arre 9 afluenţi pe
p teritoriul Chişinăului, unul din ceii mai mari esste r. Durleştiti.
La fel, apele de suuprafaţă incllud 18 lacurri (Vtotal = 3,5 mil. m3) şi 2 bazine de acumulaare – Ghidi-ghici (V = 334 mil. m3) şi Ialoveni (V
( = 21,7 m
mil. m3).
Compaarând datele analizelor saprobiologic
s
ce, hidrochim
mice şi toxicologice alee obiectelor acvatice alee
ecosistemullui urban Chhişinău, s-a sttabilit că aceestea pot fi apreciate
a
dup
pă starea lor eecologică dee la starea dee
risc (lacurille de recreaţţie şi agrem
ment) până laa „dezastru ecologic” (rr. Bâc în avval de Staţia de Epuraree
Biologică a apelor uzatee).
Gradul de poluare organică
o
(CC
CO) a râului Bâc depăşeşte CMA în amonte de 11,5-2,5 ori, iaar în aval dee
3-4 ori.
Tabelul 1
Indicii orgganoleptici şi
ş toxicologicci ai apei r. Bâc
B în perimeetrul oraşuluui Chişinău
In
ngrediente, mg/dm3
N-NO20,12
0,21
0,31
0,42
0,36
0,62
0,62
0,02

Punctele d
de prelevaree a apei
Staţia Hidrrometrică
Vizavi de Complexul sportiv
s
„Niag
gara”
300 m maii jos de Parcuul de agremeent Sculeni
10 m mai jjos de deverssarea r. Durleeşti
Podul str.IIsmail
Podul de ccale ferată, (m
malul stâng)
În aval de SEB, vizavi de colţul Ceentralei Term
mice
CMA

N-N
NO32,01
1
6,36
6
5,60
0
5,18
8
9,18
8
8,34
4
6,24
4
9

N-N
NH4+
0,222
0,772
3,113
1,776
2,330
3,885
28,,30
0,339

P-PO422,05
2,48
2,92
3,07
2,72
3,90
12,10
0,2

O sursăă importantăă de poluaree a apelor frreatice şi de suprafaţă prezintă apelee reziduale din sistemull
comunal dee canalizare. Având în veedere că voluumul de ape reziduale do
omestice nu s-a micşoratt în perioadaa
declinului eeconomic, poluarea
p
a crrescut, în m
mod semnificcativ, datorittă funcţionărrii necorespu
unzătoare înn
bazinele acvvatice.
Resurseele de apă suuferă un impact consideraabil datorat activităţilor
a
agricole,
a
foloosirii agrochimicalelor şii
din cauza seectorului zoootehnic atât public, cât şşi privat. Văiile râurilor, povârnişurile
p
e şi câmpiilee riverane auu
fost cultivatte în ultimii ani până la malurile râuurilor, ceea ce
c a adus la distrugerea fâşiilor de protecţie.
p
Caa
rezultat, staarea corpilor de apă s-a deteriorat
d
şi apele sunt poluate
p
cu îngrăşăminte şşi reziduuri de
d pesticide,,
deşi aplicarrea acestora a scăzut su
ubstanţial în ultimii câţiiva ani. Maii mult chiarr, prezenţa unui
u
stoc dee
pesticide innterzise sau cu
c termenul expirat, carre nu mai po
ot fi folositee, constituie un motiv dee îngrijoraree
majoră şi unna din probleemele priorittare ecologic e în municip
piu.
Sectoarrele industriale, care preezintă o înggrijorare deo
osebită în prrivinţa poluăării cu metallele grele şii
afectării stăării biodiverssităţii, sunt atelierele
a
de ggalvanizare. În municipiiu au fost coonstruite staţiii de epuraree
locale a apeelor rezidualle industrialee, însă multee din ele nu funcţionează sau sunt eexploatate neesatisfăcător..
Funcţionareea defectuoassă a sistemellor de trataree a apelor din
n atelierele de
d galvanizarre conduce la deversareaa
apelor rezidduale neepurrate parţial sau
s total. Asstfel, metaleele grele pătrund în sisteemul staţiilo
or urbane dee
epurare a aapelor reziduuale, afectând treapta bioologică de epurare,
e
ceeaa ce le cauzzează disfunccţii. În plus,,
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nămolul bioologic provennit de la staţiia de epuraree are un conţţinut înalt dee metale grelle şi nu este bun
b pentru a
fi folosit în agricultură. Soluţionareaa problemeloor de tratare şi utilizare va
v contribui lla lichidareaa unor focaree
esenţiale priivind poluareea bazinelor acvatice.

Surselee principale de poluare a aerului attmosferic în mun. Chişinău sunt prrezentate de: producereaa
energiei eleectrice la term
mocentrale, sistemele dee încălzire a locuinţei, trraficul auto şşi activitateaa industrială..
Poluanţii ceei mai imporrtanţi din acceste procesee sunt: oxiziii de carbon,, sulf, azot, pparticulele în
î suspensie,,
formaldehidda etc.
Cel maai înalt nivvel al poluării aerului îîn mun. Ch
hişinău s-a semnalat peentru dioxid
dul de azot..
În circa 50%
% din zilele cu observaţţii, s-a înregiistrat depăşirrea concentraţiei maximee admisibilee (CMA), iarr
concentraţiaa maximă moomentană a depăşit
d
norm
ma de 2,7 ori.
În urm
mătorul tabel, sunt reprezentate zoneele de influenţă a întreprinderilor ddin mun. Ch
hişinău caree
poluează aeerul atmosferric cu dioxidu
ul de azot.
Respecctiv, suprapunnerea acestorr zone duce lla majorarea concentraţieei dioxiduluii de azot.
Al doilea poluator al
a aerului atm
mosferic, duppă importanţă, este transp
portul auto.
Poluareea aerului dee la sursele mobile
m
în mu
mun. Chişinău
u nu este ech
hivalentă pe întregul teriitoriu. Aerull
atmosferic eeste mai poluuat în sectoarrele cu traficc intens al traansportului au
uto.
Tabelul 2
Zonele dee influenţă a întreprinderilor din mun. Chişinău
Întreprind
derea
Zona
Z
de influ
uenţă, m
1
S.A. „Carrmez”
1290
1
2
S.A. „Zorrile”
1405
1
3
S.A. „Betton şi mortarr”
1670
1
4
S.A. „Edilitate”
2156
2
5
S.A. „Tuttun”
2788
2
6
S.A. „Fab
brica de sticllă”
7020
7
7
S.A. „Bu
ucuria”
7247
7
8
S.A. „CE
ET-1”
30024
3
9
S.A. „CE
ET-2”
33022
3
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Cauzelee poluării exxcesive sunt:
– creşşterea continnuă a numărrului de trannsport auto şi
ş procentul înalt de autoovehicule cu
u vârsta maii
mare de 10 ani;
– connform datelorr Biroului municipal
m
de statistică, în mun. Chişin
nău în anul 22007 au fostt înregistratee
196,058 uniităţi, iar actuualmente suntt înregistratee peste 300 mii
m de unităţi de transportt;
– în uurma monitoorizării calităăţii aerului, ss-au stabilit depăşiri
d
ale CMA pentruu diferiţi ind
dici, precum::
suspensii soolide – de 5,66 ori, monoxid de carbonn − de 2,2 orii, fenol − de 1,1ori, aldehhidă formică − de 1,6 ori.
Influennţa activităţillor antropicee cauzează ddegradarea intensivă
i
a solurilor. M
Mai poluate sunt
s
solurilee
centrului şi ale cartiereloor adiacente râului Bâc.
Poluareea solurilor cu deşeuri solide este cauzată dee gunoiul menajer
m
şi ddeşeurile întrreprinderilorr
industriale. Solul absoarrbe şi acumu
ulează o canttitate consideerabilă de poluanţi chimicci, care nimeeresc în el înn
stare gazoasă, lichidă şi
ş sub formăă de aerosolii. Poluarea chimică
c
a so
olurilor, de aasemenea, esste legată dee
utilizarea peesticidelor şii îngrăşăminttelor mineralle. Reducerea proprietăţiii de mineraliizare a solulu
ui ca rezultatt
al supraînccărcării lui cauzează dereglarea m
mecanismuluii de autoep
purare şi, înn consecinţăă, reducereaa
fertilităţii.
Teritoriiul municipiuului, în funcţie de presinngul tehnogen
n, se împartee în cinci cattegorii, fiecăreia din caree
îi este atribuuit un punctaaj de evaluaree:
„foartte puternică”” − cu puncttajul de evaaluare − 6, poate
p
fi atrib
buită teritoriiilor cu un grad
g
înalt dee
dezechilibraare;
„puterrnică” − cu punctajul
p
de evaluare – 5, este atribu
uită teritoriillor oraşului oocupate de construcţii
c
şii
supuse poluuării chimice emise în atm
mosferă de laa transportul auto şi întrep
prinderile ind
ndustriale;
„modeerată” − cu punctajul
p
dee evaluare – 4, este atrib
buită terenuriilor adiacentte zonelor dee influenţă a
poluării inteensive la întrreprinderile de
d produceree şi transportu
ul auto;
„slabăă” − cu punnctajul de evvaluare – 3,, este atribuită solurilor teritoriilor adiacente magistralelor,
m
,
străzilor şi ttraseelor în caz
c că ele se ating de suprrafeţe înverzzite;
„de foond” − cu puunctajul de evaluare
e
– 2,, este atribuiită solurilor părţii
p
centralle a parculuii „La izvor”,,
partea de suud-vest şi cenntrală a parcu
ului „Valea M
Morilor” ş.a.
Un facttor principall al dezechiliibrului ecoloogic în municipiu continu
uă să rămânăă gestionarea deşeurilor..
Rămâne nessoluţionată problema
p
asaanării mun. C
Chişinău, deo
oarece nu sunt amenajatee locurile de amplasare a
gunoiştilor autorizate. Iar cele amen
najate se expploatează cu mari încălcăări ale cerinţţelor sanitaro
o-igienice înn
vigoare. Nuumai in mun.. Chişinău ex
xistă mai muult de 60 de locuri
l
de gun
noişti stihiiniice permanen
nte, ca să nuu
mai vorbim
m de localităţiile periferice unde situaţi a este şi maii gravă.
Conclu
uzii. Se cunooaşte că elem
mentele mediiului ambiant (aerul, apa
a şi solul) disspun de capaacitate înaltăă
de autopurifficare şi, resppectiv, de deezagregare şii neutralizaree a substanţelor poluante , revenind du
upă un timp,,
mai mult saau mai puţinn scurt, la prroprietăţile loor anterioaree poluării. Câând capacitaatea de autop
purificare nuu
este depăşittă, atunci aeerul, apa şi solul
s
se debaarasează de aceşti poluan
nţi pe care-ii reintroducee în circuitull
materiei în nnatură. Însă când capacittatea de autoppurificare a elementelor de mediu estte depăşită, atunci
a
au locc
poluări inteense, masive sau chiar degradări com
mplete ale accestor elemeente, cu efect
cte economicce, sociale şii
sanitare deoosebit de gravve asupra om
mului şi colecctivităţilor um
mane.
Soluţioonarea probleemelor de mediu
m
ale muun. Chişinău
u cere investtigaţii ecologgice, social--ecologice şii
urbanistice serioase. E necesar a rezolva difiicultăţile de asanare a teritoriilor
t
m
municipale, de construitt
întreprinderri ecologic nepericuloase
n
e şi obiecte dde infrastructură, ecologiice, de pus aaccent pe con
nştientizareaa
populaţiei a problemellor de mediiu şi alte m
măsuri care vor duce la diminuareea urmărilorr impactuluii
antropogen asupra ecosiistemului urb
ban Chişinăuu.
Referin
nţe:
1.
2.
3.

Republiica Moldova. «Agenda -XXI
XI». Strategia N
Naţională pen
ntru Dezvoltarre Durabilă, C
Chişinău.
Republiica Moldova. Planul Naţion
nal de Acţiunee pentru Mediu, Banca Mon
ndială, Washinngton, august,, 1995.
Planul local de acţiuuni pentru med
diu al municippiului Chişinău
u, 2010.
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OLUAREA ŞI
Ş STAREA
A DE DEGRA
ADARE A SOLURILO
S
OR ÎN RAIO
ONUL EDIN
NEŢ
Vasile S
SOCOLOV, Ludmila SO
OCOLOVA
Universsitatea Liberră Internaţională din Mooldova
The artiicle presents the
t problem of pesticides aand fertilizers on the territo
ory Edinet disttrict. It highliights the mainn
sources of ppollution withh pesticides, fetili zers aand theis terrritorial location and desccribed the im
mpact on thee
environment.. It describes procedures for
f collecting and storing waste,
w
also reeferred to thei
eir qualities, structural
s
andd
chemical com
mposition. It presented th
he impact of waste on thee environmen
nt of district Edinet and are
a proposedd
prevention annd waste mannagement.

ducere
Introd
Solul eeste partea superficiala a scoarţei teerestre care permite dezvoltarea plaantelor şi animalelor. Ell
s-a format de-a lungull timpului, prin
p
acţiuneea îndelungaată şi interd
dependentă a factorilor climatici şii
biotici asuppra rocilor parentale. Spre deoseebire de cellelalte resurrse naturalee, solul estee limitat caa
întindere şii are caracter de fixitate. O dată disttrus, el nu se va mai puttea reface aşşa cum a fosst, pentru căă
nu se pot reeproduce conndiţiile form
mării sale.
Dintre cele 29% ocupate
o
de suprafaţa teerestră a glo
obului, agricultura folooseşte numaai 6,4%, darr
oalimentară consumată în
î prezent de
d cei 6,3 m
mld. locuitorii ai planeteii
realizează 998% din prooducţia agro
noastre. Nuumai 2% dinn hrană se ob
bţine din supprafaţa ocupată de ape (7
71%).
Starea de fertilitate a solurilorr reprezintă factorul eseenţial pentru
u practicareaa unei agricculturi dura-bile şi perfformante şi constituie un
u indicator decisiv al situaţiei eco
onomico-socciale. Din nefericire, înn
ultimul tim
mp, în întreagga lume se constată
c
o diiminuare a in
nteresului pentru aplicaarea măsurilo
or ştiinţificee
menite să aasigure creşterea fertilităăţii solului ş i să prevină degradarea terenurilor aagricole şi silvice.
s
Fertilitatea soluluii este dată de conţinuttul în substaanţe humicee, respectiv,, în substan
nţe organicee
gine vegetalăă şi animalăă sub acţiun
nea faunei şii
provenite ddin descomppunerea lentăă a materiallului de orig
florei din ssol. Stratul de
d humus dispare dacă eeste antrenatt de ape sau
u de vânt, siituaţie care apare
a
atuncii
b
fixat în
n sol, prin inntermediul rădăcinilor
r
plantelor, sauu dacă apa alunecă
a
preaa
când humusul nu este bine
energic la ssuprafaţa sollului. Datele de specialittate arată că, pe plan mondial, 60% ddin soluri au
u o fertilitatee
redusă sau foarte redusă, 29% din
n soluri au o fertilitate moderată şii numai 11%
% au fertilittate ridicată..
m
de ccca 0,67 ha tteren agricoll pe locuitor, reprezentaat de soluri cu un gradd
Moldova dispune, în medie,
moderat dee fertilitate.. După infformaţiile fuurnizate de Institutul de Cercetărri pentru Pedologie
P
şii
Agrochimiee, starea de fertilitate
f
a solului,
s
dată de conţinutu
ul în humus − „aurul neggru al pământului”, estee
scăzută şi fo
foarte scăzutăă pe 4.943.695 ha (50,6%
% din supraffaţa cartată agrochimic),
a
în timp ce pe
p 3.967.0277
ha (40,6%)) fertilitatea solului estee mijlocie şii ridicată. Degradarea
D
solului, prin pierderea fertilităţii,
fe
see
produce fiee: prin exporrtul de elem
mente nutritivve din sol odată
o
cu reco
olta, prin assanarea mlaşştinilor, prinn
eroziunea ccauzată de deespăduririle masive sau ppăşunatul ex
xcesiv, sau prin
p acidifierre şi salinizaare. Poluareaa
solului connstă în schimbarea com
mpoziţiei caalitative şi cantitative,
c
schimbare ccare afecteaază evoluţiaa
normală a bbiocenozei aferente
a
lui. Poluarea soolului cu pro
oduse chimicce este un prroces de imp
purificare şii
indirect de degradare, cauzat
c
de utillizarea excessivă a pesticidelor. Pesticidele, erbiccidele şi fertiilizanţii suntt
dăunători nnu numai penntru sănătateea omului, accestea pot av
vea un efect nociv asuprra solului prrin nimicireaa
faunei din sol care asiggură încorpo
orarea materriei organicee în sol (baccterii, râme, alge, ciuperrci filiformee
etc.). Acestte substanţee sunt utilizaate în agricuultură pentrru a distrugee toţi dăunăătorii culturiilor agricolee
(insecte, ciuuperci, buruuieni, rozătoaare etc.). Asspecte deoseb
bit de îngrijorătoare, leggate de prezzenţa acestorr
substanţe înn mediile terrestre, le releevă circulaţiaa şi acumulaarea pesticideelor de-a lunngul lanţurilo
or trofice, înn
vârful cărorra nu trebuiee să uitam căă se află şi oomul. Deşi în
n compoziţiaa organismellor vegetale concentraţiaa
medie de pesticide nu trece
t
de 0,1p
ppm (părţi pper milion), în organism
mul animal şii al omului poate creştee
până la ordinul de sute sau mii de ori.
o Unele suubstanţe (ald
drinul si lindanul), deşi ssunt netoxicee pentru om,,
sunt foarte ttoxice pentruu păsări sau albine şi pott cauza chiarr moartea lor [3].
În ultim
mii 10-12 ani,
a
a avut loc deform
marea asolam
mentelor de câmp, miccşorarea coteei culturilorr
leguminoasse în asolameente de 4-5 ori,
o micşorarrea volumulu
ui de aplicarre a îngrăşăm
mintelor min
nerale de 15-79
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20 ori, celor organice de
d 10-15 ori. Toate acesteea au conduss la formareaa unui bilanţţ negativ al humusului
h
şii
elementelorr nutritive în
î sol. Ca rezultat are loc degrad
darea fizică,, chimică şii biologică, micşorareaa
productivităăţii solurilorr, acutizarea sărăciei prinn:
• pierrderile ireverrsibile ca rezzultat al spăllării de pe veersanţi a solu
ului fertil;
• pierrderile ireverrsibile ca rezzultat al distrrugerii solurrilor de aluneecări si ravenne;
• costtul pierderiloor de produccţie agricolă..
În Molldova proteccţia solului se
s poate realliza prin dezzvoltarea un
nei agricultur
uri ecologicee, care să nuu
afecteze com
mponentele mediului şi să dea, în accelaşi timp, produse
p
de calitate.
c
Fiinnd conştienţi de impactull
nociv al ddeşeurilor asupra
a
tuturror componnentelor de mediu, incclusiv asuprra sănătăţii populaţiei,,
comunitateaa internaţionnală acordă atenţie majooră problem
mei gestionărrii deşeuriloor. Al 6-lea Program dee
Acţiune al Uniunii Euuropene pen
ntru mediu ((2001-2010)), numit ,,A
Alegerea noaastră − viito
orul nostru””
specifică paatru arii priooritare ale po
oliticii de meediu, una din
ntre care estee managemeentul deşeuriilor, care aree
ca obiectiv creşterea gradului de recciclare a deşşeurilor şi dee prevenire a producerii aacestora [2].
î Republicaa Moldova răămâne a fi o problemă ddificilă şi nerrezolvată, cuu
Protecţţia ecologicăă a solurilor în
toate că doomeniul protecţiei mediiului este reeglementat de
d circa 35 de acte leggislative şi peste
p
50 dee
Hotărâri de Guvern.
Materiiale şi discuţii
Suprafa
faţa totală a teritoriului raionului E
Edineţ, confo
orm datelor de cadastruu la 01.01.11
1, constituiee
93.291,64 hha, dintre caare terenurile agricole oocupă 74.374
4 ha, terenurile arabile – 60.171 haa, plantaţiilee
multianualee – 3.344 haa şi păşunile 10.301 haa. În urma formării
f
gosspodăriilor ţţărăneşti, aso
ociaţiilor dee
gospodării ţţărăneşti subb diferite forrme, a apărutt un număr foarte
f
mare de
d beneficiarri, care gestiionează micii
suprafeţe dde terenuri agricole.
a
Accest proces a avut loc în
î urma div
vizării şi împ
mparcelării unor terenurii
gestionate dde beneficiaari conform proiectelor de organizarre a terenurilor, unde al
alături de altte măsuri dee
organizare şi ameliorarre a terenuriilor erau preevăzute şi în
nfăptuite măăsuri de preeîntâmpinaree a eroziuniii
bunătăţire a stării lui. Proiecte
P
de organizare a terenurilo
or, conform
m
solului şi a altor proccese de îmb
prevederilor stipulate în
î art. 27 al Codului funnciar şi Leg
gea RM-nr. 828
8 din 25.112.91, o maare parte dinn
RL nu dispun de ataree
gospodăriile ţărăneşti, asociaţiile de gospodăării ţărăneşti sub diferitte forme, SR
proiecte, caare au fost elaborate
e
în anii 70-80 aai veacului trecut.
t
Pe paarcursul anullui 2010, deecopertări cuu
depozitareaa solului fertiil pe teritoriu
ul raionului n-au avut lo
oc. Sunt depo
ozitate 162,44 mii tone dee sol fertil înn
teritoriul a patru primăării. Acest volum
v
de sool a fost decopertat ca rezultat al exploatării carierelor şii
minelor şi se păstreazăă pentru recu
ultivare. În or. Edineţ au
a fost folossite cca 4000 m3 pentru recultivareaa
spaţiilor verzi şi am
menajarea un
nor terenurri în Grădina publică „Vasile A
Alecsandri”. Cazuri dee
nedecopertaare sau amestec cu rocaa-mamă a strratului fertill de sol în tiimpul lucrărrilor de consstrucţie n-auu
fost depistaate. Conform
m datelor dee cadastru, sttarea la 01.0
01.11, supraafaţa totală a terenurilorr agricole înn
raion constiituie 74.374 ha. Din această suprafaaţă, 60.171 ha constituie terenurile arrabile. Din 17.332
1
ha dee
terenuri agrricole, ceea ce constituiie cca 23%,, sunt erodate, şi anumee: slab erodaate – 12.732
2 ha, mediuu
erodate – 3.413 ha, puternic erodate – 1.187 haa. Pe parcurssul ultimilor doi ani, connform datelor serviciuluii
reglementărri şi cadastruu nu sunt în
nregistrate m
măriri de sup
prafeţe agricole erodate, însă aceastta se explicăă
prin lipsa uunui monitooring al caliităţii soluril or şi o anaaliză argumeentată bazatăă pe date de
d laborator..
Suprafaţa rââpelor şi aluunecărilor de teren constiituie corespu
unzător 82,49 ha şi 552,886 ha. Aceasstă suprafaţăă
s-a mărit faaţă de anul precedent
p
cu 0,27 ha. O mare probleemă prezintăă arderea ressturilor vegetale în urmaa
recoltării unnor culturi agricole,
a
estee o problemăă apărută în aşa-numita perioadă dee tranziţie a anilor
a
1990-2000, când din mai muulte cauze, prrincipala fiinnd lipsa de mijloace
m
finaanciare, acesst fenomen a luat practicc
r
În anul 20100, suprafaţaa terenurilorr afectate dee incendiereea resturilorr
amploare înn întreaga republică.
vegetale înn raion s-a micşorat
m
în comparaţie cu anul preecedent. O bună
b
parte ddin beneficiiarii agricolii
conştientizeează dauna pricinuită de ardere. A apărut maii multă tehn
nică modernăă pentru reccoltare, caree
mărunţeşte şi împrăştie paiele pe teren. Au fost depistaate în anul 2010 şapte cazuri de incendiere
i
a
măriile: Parcova, Zăbriiceni, Chetro
oşica Nouă,,
resturilor vvegetale în urma recolttării spicoasselor în prim
Rotunda, C
Corpaci, Ruseeni. Au fost afectate în uurma arderiii solurile pe o suprafaţăă de 15 ha. Cel
C mai gravv
caz a fost ddepistat în prrimăria Parco
ova, unde auu fost afectatte 4 ha, pagu
uba pricinuittă resurselorr de sol fiindd
de 100.000 lei.
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În conddiţiile actuale, păşunile au
a devenit unn factor imp
portant în dezzvoltarea unnor ramuri ale economieii
naţionale. P
Protecţia şi utilizarea
u
du
urabilă a păşuunilor este o datorie a tu
uturor. Supraafaţa păşuniilor în raion,,
conform daatelor de caddastru starea la 01.01.11 , constituie 10.301 ha. Nerespectare
N
ea presiunii admisibile a
afectat starrea păşunilorr. Întrucât suprafeţele dde păşuni nu
u sunt amplaasate uniform
m, unele su
uprafeţe suntt
nimale care este în creşştere. O imp
portanţă deoosebită pentrru economiaa
păşunate exxcesiv de şeeptelul de an
naţională auu terenurile irigate, und
de căpătareaa roadelor bo
ogate este garantată. În raion sunt 4.872 ha dee
terenuri iriggate, 2.685 ha
h au fost irig
gate în anul 2010, cu 20 ha mai multt decât în anu
nul precedentt [1].

Fiig.1. Incendiierea paielor,, SRL „Parco
ovianca”, priimăria Parcov
ova

Fig.2.. Terenurile irigate
Una dinn principalele bogăţii naaturale ale reepublicii sun
nt solurile. Promovarea
P
uunei agricultturi durabilee
cu aplicareea tehnologiiilor ecologiice inofensivve, protejarea resurselo
or funciare dde orice po
oluare are o
importanţă deosebită pentru
p
asigu
urarea popullaţiei cu pro
oduse alimeentare şi obbţinerea de venituri dinn
agricultură. O importtanţă deoseebită pentruu agriculturra durabilă are folosirrea îngrăşăămintelor şii
pesticidelorr. Pe parcurrsul anului 2010,
2
în raiion au fost utilizate în agriculturăă îngrăşămin
nte naturale,,
81

NOOSFERA
R
Revistă ştiin
nţifică, de educaţie,
e
sspiritualitatte şi cultură
ă ecologicăă, 2013, nrr.8
precum şi cchimice. Pe terenurile
t
ag
gricole, în maajoritatea prrimăriilor din
n raion, au fo
fost folosite sub
s culturilee
agricole înggrăşăminte chimice
c
– în total 6.800 chintale. Îng
grăşăminte naturale
n
au ffost folosite doar de treii
gospodării − în total cca
c 42.000 t.
t În deceniiile preceden
nte, Republicca Moldova devenise un
n pionier înn
utilizarea m
metodelor biologice şi in
ntegrate de protecţie a culturilor îm
mpotriva dăuunătorilor. Actualmente,
A
,
doar un proocent din sisstemele de protecţie
p
a pplantelor se bazează pe metode bioologice, iar sistemele
s
dee
prognoză a izbucnirii unor focaree de boli ssau dăunătorri, care reprezintă bazaa protecţiei integrate a
plantelor, nnu sunt aplicate. Folosirea unor aseemenea sistteme duce laa limitarea şi optimizarrea utilizăriii
pesticidelorr. În timp ce utilizarea cu
urentă a pestticidelor nu reprezintă un
n pericol ecoologic imineent, stocurilee
de pesticidee inutilizabiile şi interzise rămase suunt o probleemă reală. O parte din aceste pesticide au fostt
stocate pe uun poligon special amen
najat din sudu
dul ţării, dar mai există cantităţi
c
marii de asemenea substanţee
împrăştiate în toată ţarra. Din fosteele depozite de pesticidee, în unele locuri, au răm
ămas doar ru
uinele, astfell
preparatele sunt păstratte acolo, desseori în ambbalaje deterio
orate, neprottejate contraa precipitaţiilor. Solurilee
din apropieerea depoziteelor sunt freccvent contam
minate, inclu
usiv cu GHŢ
ŢG, DDT etcc. Întrucât niivelul actuall
de utilizaree a fertilizaanţilor şi pesticidelor este scăzut,, spălarea lor
l de pe ccâmpuri este, probabil,,
semnificativv mai mică decât
d
în trecu
ut, deşi intennsificarea eroziunii ar pu
utea avea un efect inverss [1].
Aşadarr, cu o cotă atât
a de mare de terenuri arabile, spălarea fertilizzanţilor şi peesticidelor esste un motivv
important ppentru crearea unor zon
ne de proteccţie a apelorr de-a lungu
ul râurilor ş i bazinelor acvatice. Înn
pofida decizziilor luate în
î acest senss, procesul v izat înainteaază foarte înccet. Agriculttura este ram
mura de bazăă
a economieei naţionale, generând mari
m cantităţi de deşeuri în Republicaa Moldova. Dacă în anii 2005-20099
în raionul Edineţ se atestă o reducere conssiderabilă de
d utilizare a produseloor de uz fiitosanitar înn
agricultură,, apoi în 20007 se observ
vă o creşteree uşoară de utilizare a pesticidelor
p
în unităţile agricole. Înn
anul 2005 ppe raion s-auu utilizat 207
7,04 t pesticiide, greutate fizică echiv
valentă cu 1555,538 t subsstanţa activăă
la prelucrarrea a 52.206 ha teren agricol, echhivalent cu 3,965
3
kg/ha. S-au mai utilizat şi îngrăşămintee
minerale − 35,5 tone pe o supraffaţă de 3166,2 ha, echiv
valent cu 110 kg/ha. Înn anul 2007
7, cantitateaa
pesticidelorr utilizate în raion a fost de 311,2 t. Problema po
oluării mediu
ului cu pestiicide a rămas la momentt
alarmantă. Una din cauuzele princip
pale sunt stoocurile de pesticide
p
inu
utilizabile şi interzise, acumulate
a
înn
depozitele din localităţţile raionulu
ui. La mom
ment, în raio
onul Edineţ sunt stocatee 50,303 t de
d pesticidee
inutilizabilee şi interzisee, aflate în depozite penttru păstrareaa pesticidelorr a 12 localitităţi din raion
n. O situaţiee
destul de allarmantă se află
a în satul Parcova. În localitatea dată,
d
s-a aflaat o staţie dee pregătire a soluţiilor înn
care au răm
mas multe peesticide caree n-au fost ffolosite. Aprroape 5 ani au
a fost spălaate de ploi în
î râpă, prinn
intermediull apelor provvenite în urm
ma precipitaţţiilor ajungân
nd în apele subterane
s
şi de suprafaţăă. În raionull
Edineţ nu se îndeplineesc hotărârile Guvernullui cu privire la amplaasarea, transsportarea şi depozitareaa
centralizatăă a stocuriloor de pesticide inutilizabbile şi interzzise într-un depozit unicc selectat. Gospodăriile
G
e
ţărăneşti nuu dispun de depozite peentru păstrarrea pesticideelor şi îngrăşşămintelor m
minerale şi de
d aceea elee
efectuează procurarea pesticidelor după necessităţi de la agromagazin
a
nele din raioon, consumâându-le apoii
nemijlocit ffără o depozzitare prealaabilă. Aceşti consumatorri de produsse chimice nnu dispun dee autorizaţiee
sanitară. Goospodăriile ţărăneşti
ţ
nu au un progrram de măsu
uri de protecţie a mediullui înconjurăător, registree
de evidenţăă a primirii şi
ş utilizării pesticidelor,
p
îngrăşămintelor mineraale şi tratărillor chimice efectuate dee
culturile aggricole. Din an în an tott mai mult ddegradează baza
b
tehnico
o-materială a gospodăriiilor agricolee
privind păsttrarea, transpportarea şi utilizarea
u
pessticidelor. Pee parcursul anilor
a
2000-22005 au fostt demolate şii
devastate 11 depozite şi
ş 9 staţii de pregătire a ssoluţiilor de pesticide, iaar ca rezultat
at preparatelee chimice auu
fost împrăştiate ori acaaparate de po
opulaţie. Cauuzează îngrij
ijorare stareaa de păstraree a pesticideelor interzisee
şi inutilizabbile. Majorittatea dintre ele se păstreează în ambalaj deteriorrat, supus cooroziunii, iarr ca rezultatt
are loc poluarea lentă şi permanen
ntă a mediuului ambiant ca, de exem
mplu, în sattele: Cuconeeşti, Ruseni,,
Parcova, H
Hlinaia. Lipssa depozitelor atrage du
după sine păăstrarea pestticidelor în locuri neau
utorizate, cee
prezintă unn potenţial pericol pentru
u mediul am
mbiant şi săn
nătatea popu
ulaţiei. Aprooximativ aceeeaşi situaţiee
nesatisfăcăttoare se atesstă şi privito
or la staţiilee de pregătirre a soluţiilo
or – din lip sa acestora, soluţiile see
pregătesc ddirect în câm
mp, fără creaarea condiţiillor necesaree în acest scop. Şi mai aagravată estee situaţia cuu
privire la aasigurarea goospodăriilor cu tehnică şi inventar special
s
pentru utilizareaa pesticidelo
or. În ultimiii
ani, nu se pprocură nici o unitate teh
hnică cu mennirea menţio
onată. Tehnica existentă este uzată. Pretutindenii
nu se efecttuează evideenţa strictă a preparateloor chimice aplicate, nu se respectăă termenele de ieşire înn
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câmp, preccum şi term
menele stabiilite pentru recoltarea roadei, ceeaa ce face ccu neputinţăă efectuareaa
investigaţieei de laborattor la determ
minarea rezziduurilor dee pesticide în
î producţiaa agricolă. Pe
P parcursull
anilor 20055-2009, în raion
r
media reziduurilorr de pesticide în produ
usele alimenntare în limiitele normeii
rămâne connstantă şi esste de 35%. Cu toate căă intensitatea aplicării pesticidelor
p
la o unitate de teren înn
ultimii ani a scăzut şi în anul 200
05 a constittuit 3,6 kg/h
ha substanţăă activă, com
mparativ cu indicele pee
republică – 1,5 kg/ha se
s menţine la
l nivel înaltt. Acest fapt rămâne şi în continuarre a fi un faactor de riscc
pentru sănăătatea omuluui şi necesittă cercetări sanitaro-epiidemiologicee suplimentaare. Este bin
ne cunoscutt
faptul că înn majoritateaa gospodăriillor agricole nu sunt speecialişti în prrotecţia planntelor, iar ob
biectivele dee
chimizare ssunt distrusee. O parte din
d aceste g oluri vin săă le completteze magazinnele agricole, care s-auu
deschis în uunele localittăţi, unde arre loc comerrcializarea preparatelor
p
de uz fitosaanitar în am
mbalaj mic şii
ermetizat [11].
O probblemă în dom
meniul mediu
ului pentru llocalităţile din
d raion estee lichidarea gunoiştilor neautorizatee
şi construcţţia rampelor de depozitare a deşeurillor atât menaajere cât şi cele
c de produucere. Şi în Edineţ, şi înn
satele: Târnnova, Trincaa, Zăbricenii, Viişoara, Alexeevca, Bădragii Noi,
N Bleştenii, Burlăneştii, Cepeleuţi,,
Chetroşica Nouă, Connstantinovca, pe parcurssul anului s-a
s impus acut problem
ma lichidăriii gunoiştilorr
neautorizatee. Una din cele
c
mai agravante problleme ecolog
gice din satu
ul Hlinaia, suunt gunoiştille amplasatee
în jurul satuului. Pe teritooriul satului Hlinaia, exiistă 2 gunoişşti neautorizaate, prima guunoişte la o depărtare dee
500 m de ssat cu o cappacitate de peste
p
1,5 haa. A doua gunoişte
g
se află la o deepărtare de 110 m cu o
suprafaţă de peste 1,5 ha.
h Mai sunt şi alte gunnoişti mici care nu sunt luate sub suupraveghere de primăriaa
satului, dar care pe an ce
c trece se accumulează ttot mai mult şi după cum
m noi putem ppresupune, dacă
d
situaţiaa
va continuaa în aşa modd, se vor form
ma alte noi ggunoişti caree vor agrava starea ecoloogică a satului. Unul dinn
aspectele ggrave ale acestor gunoişşti, ce nu-s luate sub supraveghere
s
e, este că ssunt situate pe malurilee
râpelor. Acceasta se datoorează necon
nştientizării populaţiei că
c va suferi cu certitudinne sănătatea lor în urmaa
poluării cauuzate de acesste gunoişti.

p
s. Hlinaia
H
Fig.3. Gunoişte neeautorizată, primăria
d depozitare a deşeurilorr cu o supraffaţă totală dee
Pe terittoriul localităăţilor din raion sunt 47 dde gunoişti de
44,1 ha. Pee parcursul anului
a
2009 în localităţi s-au depozitat 114,5 miii/m3 deşeurii, volumul deşeurilor
d
pee
raionul Edinneţ la momeent constituiee cca 426 m
mii m3. La ag
genţii econom
mici din teriitoriu sunt amenajate
a
199
depozite peentru acumullarea deşeuriilor toxice dee producţie industriale. Deşeurile
D
inddustriale sun
nt acumulatee
separat. Unn rol imporrtant de inffluenţă asuppra sănătăţiii publice, în
î special îîn cauzareaa maladiilorr
intestinale acute, îl deţine
d
stareaa sanitaro-iggienică a mediului
m
am
mbiant – nivvelul de saalubrizare a
a
reziduale, aproviizionării pop
pulaţiei cu apă
a potabilăă de calitate. În prezent,,
localităţilorr, utilizării apelor
starea sanitară a locallităţilor raio
onului contiinuă să fie nesatisfăcăttoare şi e ccauzată de organizareaa
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insuficientăă a lucrărilorr de salubrizzare. Pretutinndeni nu se respectă ord
dinea evacuăării deşeurilor menajeree
şi animalierre, fapt ce contribuie
c
laa apariţia muultiplelor gu
unoişti ilicitee în limitelee sectorului locativ şi înn
împrejurim
mi. Majoritattea gunoiştilor săteşti sse menţin fără
f
măcar a îngrămădii deşeurile răzleţite pee
terenuri înttinse. Situaţţia creată co
onstituie un factor majo
or de poluare a soluluii, apelor sub
bterane şi a
suprafeţelor cu substaanţe toxice, organice şii germeni patogeni.
p
O altă sursă de poluare a mediuluii
ncţionează staţiile
s
de eepurare a accestora. Dinn
ambiant suunt deşeurilee lichide, deeoarece în rraion nu fun
cauza poluăării provocaate de gunoişşti lasă de ddorit starea sanitaro-tehn
s
nică a fântânnilor publicee, care pestee
39% nu corespund cerinţelor regulamenntului igien
nic respectiiv. Apa ppotabilă, du
upă indiciii
microbiologgici, nu coreespunde în apeducte
a
− 119% şi din fântâni
fâ
− 49,87%. După indicii sanittaro-chimicii
apa din fânntâni nu coreespunde în 79%,
7
îndeoseebi pe contu
ul nitraţilor. Această staare a dus la crearea
c
uneii
situaţii epiddemiologicee nefavorabile, fapt ce ddemonstreazză erupţiile de
d HVA – îîn Bleşteni − 32 cazuri,,
Alexeevca – 33 cazuri, Viişoara – 26
2 cazuri, Băădragii Noi – 22 cazuri în
n perioada annului 2009 [1
1].
Pornindd de la situuaţia epidem
miologică agr
gravantă şi în
î legătură cu
c sosirea ssezonului caald, sporireaa
pericolului apariţiei afeecţiunilor in
ntestinale în proporţii dee masă printre populaţiee, se propun
ne ca să fiee
m
primo
ordiale:
înfăptuite urrmătoarele măsuri
– Creearea cerinţellor de colectaare separată a deşeurilor în teritoriu.
– Proiectarea şi coonstrucţia deepozitelor deşşeurilor men
najere.
– Lichhidarea tuturror gunoiştilo
or ilicite, făccând intolerab
bilă apariţia ulterioară a llor.
– Leggalizarea şi amenajarea pllatformelor ppentru depozzitarea şi com
mpostarea deşşeurilor men
najere.
– Conncentrarea deeşeurilor de pesticide
p
inteerzise şi inuttilizabile într-un depozit ccentralizat.
O importanţă deossebită pentru
u păstrarea şi ridicareaa fertilităţii solului au m
măsurile de protecţie a
Una din acesste măsuri este şi plantaarea fâşiilor de protecţiee a solurilorr, care, în mare
m
măsură,,
solurilor. U
contribuie lla stoparea proceselor de eroziune, riidicarea fertiilităţii solului, formarea eecosistemelo
or. În raionull
f
de pprotecţie şi a terenurilor degradate înn anul 2010. Pe parcursull
Edineţ a avuut loc plantarrea fâşiilor forestiere
anului, în teeritoriul suboordonat, au fost
f plantate 0,16 ha de fâşii
f
forestierre de protecţţie în primărria Brânzeni,,
0,1 ha în prrimăria Burlăăneşti şi 0,3 ha în primăăria Terebna.. În anul 201
10 au fost reealizate invesstiţii capitalee
pentru proteecţia soluriloor din sursele proprii de către SRL „CIVI-AGRO
„
O”, primăriaa or. Cupcinii în sumă dee
150 mii lei. A fost ridicaată o constru
ucţie hidrotehhnică antiero
ozională.
uzii:
Conclu
• Supprafaţa totalăă a teritoriulu
ui raionului E
Edineţ constiituie 93.291,64 ha, dintree care terenu
urile agricolee
ocupă 74.3774 ha, terenuurile arabile – 60.171 ha, plantaţiile multianuale
m
– 3.344 ha şi ppăşunile 10.3
301 ha.
• Circca 23% de sol,
s ceea ce constituie 117.332 ha dee terenuri ag
gricole, sunt erodate, şi anume: slabb
erodate – 122.732 ha, meediu erodate – 3.413 ha, pputernic erod
date – 1.187 ha.
h
• Lipsa unui monnitoring al calităţii
c
solurrilor şi a an
nalizei argum
mentate bazat
ată pe date de
d laborator..
Suprafaţa rââpelor şi alunnecărilor de teren
t
constituuie corespunzzător 82,49 ha
h şi 552,86 hha. Această suprafaţă s-aa
mărit în anuul 2010, faţă de anul preccedent, cu 0,227 ha.
• În aanul 2010, suuprafaţa teren
nurilor afectaate de incend
dierea resturiilor vegetalee în raion s-a micşorat, înn
comparaţie cu anul preccedent. Dar arderea
a
restuurilor vegetalle în urma reecoltării unorr culturi agriicole rămânee
încă o probllemă majoră pentru raion
nul Edineţ.
• În aanul 2010 mediul ambian
nt al raionuluui Edineţ a fost
f poluat de emisiile attât din surselle staţionare,,
cât şi din ceele mobile. Dinamica
D
em
misiilor de la sursele staţio
onare în ultim
mii 3 ani aree tendinţa de descreştere::
în 2008 – em
misiile sumaare alcătuiau 203 t, în 20009 – 182 t şi în 2010 − 17
77,8 t.
• Calitativ, emisiiile nocive se îmbunătăăţesc. Dacă să comparăăm după poonderea sub
bstanţelor cuu
agresivitate sporită: pânnă în 2008 (in
nclusiv) în uurma arderii combustibilu
c
ului solid şi ppăcurii se înttâlneau acizii
de vanadiu şi sulf, în 20009 şi 2010 au
a dispărut peentoxidul de vanadiu şi s-au micşoratt esenţial oxiizii de sulf.
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nţe:
1.
2.
3.

Anuarull Inspectoratuului Ecologic Edineţ
E
– 20100, „Protecţia mediului
m
în raionul Edineţ””. 278 p.
Burlacuu G. et al., Meddiul înconjură
ător, Paidea, B
Bucureşti, 200
03. 256 p.
Puşcaşuu V., Protecţiaa mediului încconjurător, Evvrika, Brăila, 1998.
1
277 p.
84

Securritate ecollogică
ISSN 1857‐3517
7!
POLITIICA DE ME
EDIU A UNIIUNII EURO
OPENE:
AB
BORDARE T
TEORETIC
CO-PRACTIICĂ
Radj CĂ
CĂRBUNE
Universsitatea de Studii Politice şi Economicce Europene „Constantin
n Stere”
Environnmental protecction is part of
o the Europeaan Strategy fo
or Sustainablee Developmennt and is a weell-establishedd
policy in thee European Union.
U
Sustain
nability refers
rs to a human
n developmen
nt, which is in
intended for use
u resourcess
satisfying huuman needs while
w
preserviing the enviroonment, not only
o
to meet the needs off today but allso for futuree
generations. Sustainable development
d
links
l
concern for the ability
ty to use naturral resources with the sociial challengess
facing humannity. Currently
ly, the EU pollicy regardingg environmenttal protection is based on thhe idea that high standardss
of environmeental protectioon stimulate in
nnovation andd creates new business oppo
ortunities.
Key-woords: development, resourcces, environm
ment, protectio
on, strategy, in
nnovation, treeaty, globalizaation, politics,,
chemicals, m
management, pollution
p
.

Dezvolltarea durabillă se referă la un mod dee dezvoltare umană,
u
în care se are ca sscop utilizareea resurselorr
pentru satissfacerea nevooilor umane păstrând, înn acelaşi timp
p mediul încconjurător peentru a îndep
plini nevoilee
nu doar în prezent, daar şi pentru generaţiile următoare. Dezvoltarea durabilă leeagă preocup
parea pentruu
capacitatea de a utiliza resursele naturale cu proovocările socciale cu caree se confrunttă umanitateaa. Conceptull
de „dezvoltaare durabilă”” deseori estee defalcat în trei părţi com
mponente:
– Durrabilitatea mediului
– Susstenabilitateaa economică
– Susstenabilitateaa socială
Durabillitatea mediuului reprezinttă procesele de interacţiu
une cu mediu
ul cu ideea dee a-l păstra curat,
c
într-unn
mod cât maai natural. Astfel,
A
durab
bilitatea meddiului cere ca
c activitateaa societăţii dde satisfaceree a nevoilorr
umane să ppăstreze sisteemele de sussţinere a vieeţii pe pămâânt. Aceasta implică foloosirea energiiei din sursee
regenerabilee, precum şii aprovizionaarea durabilăă cu materialle. Durabilitatea presupuune că activiitatea umanăă
utilizează nuu numai resuurse naturale.
Sustenaabilitatea ecoonomică preesupune axarrea pe economie şi med
diu ca un siistem interco
onectat cu o
metodologiee de evaluaare unificatăă. Aceasta eexclude disccriminarea generaţiilor
g
viitoare şi posibilitateaa
alternativeloor regenerabile.
ecologică. Ideea este căă
Sustenaabilitatea soccială cuprind
de drepturilee omului în comun cu durabilitatea
d
generaţiile uurmătoare arr trebui să aib
bă acelaşi accces la resursele sociale.
Protecţiia mediului este
e o compo
onentă a Straategiei Europene de Dezv
voltare Durabbilă şi este o politică binee
stabilită în U
Uniunea Euroopeană. Aceasta cuprinde ansamblul orrientărilor, prrincipiilor şi rreglementărilor statului cuu
caracter adm
ministrativ-juuridic, fiscal şi financiar,, menite să asigure dezv
voltarea econnomico-socială în strânsăă
dependenţă cu cerinţele dezvoltării
d
eccologice, ale eechilibrului ecologic. Ideea de bază a ppoliticii de meediu este de a
irea către aceaasta a bogăţieei împrumutat
ate de la ea.
asigura recooncilierea omuului cu naturaa prin restituir
UE aree unele dintree cele mai în
nalte standarrde de mediu
u, dezvoltatee în ultimele decenii. Priorităţile salee
principale dde astăzi sunnt: protejarea speciilor ppe cale de dispariţie
d
şi a habitatelorr şi utilizareea resurselorr
naturale maai eficient. Odată cu form
mularea Direcctivei pentru
u clasificarea armonizată şi etichetarea produselorr
chimice perriculoase dinn 1967, obiecctivele de prrotecţie de mediu
m
şi prin
ncipiile aceste
teia şi-au puss originea înn
Tratatul de instituire a Uniunii Europene. Astăzzi marea majjoritate a polliticilor şi leggilor naţionaale de mediuu
îşi au originnile în legisllaţia UE, înssă, în mare m
măsură, proteecţia mediului este desfăăşurată la niv
vel naţional..
Legile pentrru protecţia mediului şi standardele m
minime se sttabilesc la nivelul UE, ap
apoi se lasă la latitudineaa
statelor-mem
mbre pentru a stabili mo
odul de realiizare. Având
d în vedere impactul
i
maj
ajor pe care îl genereazăă
asupra meddiului înconjuurător, întrep
prinderile treebuie să se conformeze normelor
n
UE
E de protecţiee a mediuluii
în multe dom
menii, precuum calitatea aerului
a
şi gesstionarea sub
bstanţelor chiimice sau a ddeşeurilor.
UE apllică unele diintre cele mai
m avansate standarde de protecţie a mediului ddin lume, elaaborate de-aa
lungul aniloor. Principaleele priorităţi ale momenttului actual sunt
s
protejareea speciilor ppe cale de dispariţie
d
şi a
habitatelor şi utilizarea cât mai eficiientă a resurrselor naturalle. Atingând
d aceste obiecctive, putem
m contribui laa
creşterea ecconomică prinn încurajareaa inovării şi a spiritului antreprenoria
a
al.
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UE repprezintă cel mai dezvolltat sistem iinternaţionall de formulaare a politiccilor de mediu, entitatee
instituţionallă cuprinzătooare cu norm
me de mediu oobligatorii şii aplicabile.
Tratatuul de la Maaastricht (19
992) şi Trattatul de la Amsterdam (1997) au continuat consolidarea
c
a
priorităţilorr de mediu prin formullarea princippalei misiun
ni a UE ,,o dezvoltare echilibrată şi durabilă””
p
laa
(preambul, art.2). Aceaasta ar trebui să conducăă la un niveel ridicat de protecţie, pprevenţie şi precauţie,
i
puternică a connsiderentelor de mediu înn
politici bazaate pe sursă, prin care pllătesc poluatoorii, şi la o integrare
toate celelalte politici ale
a UE. În co
onformitate ccu tendinţelee internaţion
nale (în speciial, dinamicaa ONU, prinn
UNCED de la
l Rio din 19
992 şi Summ
mitul mondiaal al dezvoltării durabilee de la Johan
nnesburg dinn
reuniunea U
2002), ultim
mele două programe
p
de acţiune au pus accentu
ul pe dezvolttarea durabillă, nu numaai pe îngustee
obiective dee mediu. Aceest din urmă aspect subliiniază şi fapttul că politicile de mediuu ale UE au devenit
d
partee
a globalizărrii chestiunilor şi normelor de mediu . UE şi-a asu
umat, într-o anumită măssură, conduccerea globalăă
în chestiuni precum biiodiversitateaa, deşertificaarea, protecţia pădurilorr şi, nu în ultimul rând
d, încălzireaa
a
dinttre UE şi SU
UA, în acestte chestiuni, a devenit şii parte a unu
ui interesantt
globală. Differenţa de abordare
,,joc” diplom
matic implicând coaliţii variabile
v
de ţţări pe diferitte chestiuni [1].
[
Până sppre sfârćitul anilor 1960, nici un statt european nu
n a avut deffinită o polittică clară a mediului.
m
Pee
parcursul ulltimilor 30 de
d ani însă s-au înregistraat progrese semnificativee în stabilireaa unui sistem
m complet dee
control al caalităţii mediuului în cadru
ul Uniunii Euuropene. Aceeastă problem
mă acoperă o gamă diverrsă de aspec-te, variind dde la zgomottul produs − la prevenireea deşeurilor,, la produsele chimice, pparticulele dee aer, vaporiii
de apă sau rreţeaua europpeană destinată abordăriii dezastrelor mediului, prrecum scurgeerile de petro
ol sau incen-diile de păddure [2].
În prezent, politica Uniunii Europene în ceeea ce priveştee protecţia mediului
m
este bazată pe id
deea conform
m
căreia standdardele înaltee de protecţie a mediuluui stimuleazăă inovaţia şi creează noii oportunităţţi de afaceri..
Domeniul eeconomic, soocial şi cel al protecţiei m
mediului sunt strâns legatee unul de cellălalt. Obiecttivul Uniuniii
Europene esste să ofere un
u nivel adeccvat de proteecţie a mediu
ului în întreag
ga Uniune, fă
fără a neglijaa circumstan-ţele locale şşi restricţiile economice aferente.
a
Leggislaţia europ
peană de med
diu îşi are oriiginea într-o conferinţă a
şefilor de sttate sau de guuverne din octombrie
o
19972, care a deecis că o politică de meddiu comunitară este esen-ţială. Din 19972, Comunitatea a adop
ptat aproximaativ 250 de legi,
l
vizând mai
m ales limiitarea poluărrii prin intro-ducerea de standarde minime,
m
în sp
pecial pentruu administrarrea deşeurilo
or, poluarea apei şi poluarea aerului..
a
cadruul pentru această legislaţiie. Intrarea înn vigoare a Actului
A
Unicc
Un număr dde programe de acţiune asigură
European înn 1987, care a adăugat un
n titlu ce se rreferă în speccial la acest subiect, Trattatului de insstituire a Co-munităţii Euuropene, estee în general recunoscutăă ca un mom
ment crucial pentru
p
mediuu. Din momeentul în caree
Tratatele dee la Roma auu fost revizu
uite prin Trattatele de la Maastricht
M
şi Amsterdam
m, temeiul ju
uridic pentruu
politica de m
mediu comunnitară a fost reprezentatăă de art.174-176, ex-art.130r-130t dinn Tratatul CE
E. În temeiull
art.174, ex-art.130r alinn. (2) din Traatatul CE, poolitica de meediu comunittară se bazeaază pe princip
piile precau-ţiei, preveniirii, corectăriii poluării la sursă şi „po luatorul plătteşte”. Comu
unicarea Com
misiei COM (2000)
(
1 sta-bileşte orienntări clare şi eficiente pentru punereaa în aplicare a principiulu
ui precauţiei,, care nu a fo
ost definit înn
Tratatul CE
E sau în alte instrumente
i
comunitare. Directiva 20
004/35/CE prrivind răspunnderea pentrru mediul în-conjurător îîn legătură cuu prevenirea şi reparareaa daunelor ad
duse mediulu
ui stabileşte uun cadru de responsabilir
tate pentru m
mediu bazat pe principiu
ul „poluatoruul plăteşte”. Directiva
D
se aplică
a
pentruu daunele adu
use mediuluii
sau pentru o ameninţaree iminentă, precum
p
daunnele cauzate de
d poluarea cu
c un caracte
ter difuz, în cazul
c
în caree
este posibil să fie stabiliită o legăturăă cauzală întrre pagubă şi activităţile operatorilor
o
inndividuali [3
3].
Princippiile europenne pentru meediu reprezinntă o iniţiativ
vă lansată caa răspuns la drive-ul ce a condus laa
creşterea arrmonizării prrincipiilor dee protecţie a mediului, pentru practicci şi standardde asociate cu
c finanţareaa
de proiecte.. Iniţiativa see bazează pee angajament
ntul a cinci ţăări europene, reprezentatte de instituţţii financiaree
pentru a asiigura protecţia mediului şi
ş promovareea dezvoltăriii durabile la nivel globall şi în toate sectoarele
s
dee
activităţi. Principiile europene pentrru mediu sunnt definite caa principii directoare de mediu în Trratatul CE şii
ca practici şşi standarde europene, în
ncorporate înn legislaţia secundară de mediu. Aceestea sunt considerate fiee
baza unei aabordări arm
monizate în rândul părţiilor semnataare, fie un magnet
m
penttru alte ţări pentru a lee
determina ssă adopte aceeeaşi strategiie, fie una diintre cele maai puternice afirmaţii
a
pubblice a prerog
gativelor UE
E
în domeniull de managem
ment al med
diului. Princip
ipiile care staau la baza po
oliticii de meediu şi în fun
ncţie de caree
se iau şi se iimplementeaază măsuri peentru protecţţia mediului sunt următoaarele:
86

Securritate ecollogică
ISSN 1857‐3517
7!
• Prinncipiul „poluuatorul plăteşşte”: are în vvedere suporrtarea, de căttre poluator,, a cheltuielilor legate dee
măsurile dee combatere a poluării stabilite
s
de aautorităţile publice.
p
Altffel spus, cosstul acestor măsuri
m
va fii
reflectat de costul de prooducţie al bu
unurilor şi serrviciilor ce cauzează
c
polu
uarea.
• Prinncipiul acţiunnii preventive: se bazează ppe regula gen
nerală că „e mai
m bine să pre
revii decât să combaţi”.
• Prinncipiul precaauţiei: preved
de luarea de m
măsuri de prrecauţie atunci când o acttivitate amen
ninţă să afec-teze mediull sau sănătateea umană, ch
hiar dacă o reelaţie cauză-eefect nu este pe deplin doovedită ştiinţţific.
• Prinncipiul protecţiei ridicatee a mediului:: prevede ca politica de mediu
m
a UE să urmăreasscă atingereaa
unui nivel înnalt de proteecţie.
• Prinncipiul integgrării: preved
de ca cerinţţele de proteecţie a mediiului să fie prezente în definirea şii
implementaarea altor pollitici comunittare.
• Prinncipiul proxiimităţii: are drept scop înncurajarea comunităţilorr locale în assumarea resp
ponsabilităţiii
pentru deşeuurile şi poluaarea produsăă.
Evoluţiia politicii dee mediu şi scchimbările înnregistrate de
d aceasta dee-a lungul tim
mpului sunt reflectate
r
nuu
numai de obbiectivele şi priorităţile
p
acesteia, ci şi de numărul − în continu
uă creştere − al instrumen
ntelor sale dee
implementaare. Astfel, se
s poate vorbi de dezvvoltarea a treei tipuri de instrumentee: legislativee, tehnice şii
instrumentee economico--financiare.
A. Insttrumentele leegislative creeează cadrull legal al polliticii comun
nitare de prottecţie a med
diului şi suntt
reprezentatee de legislaţiia existentă în acest dom
meniu, adică de cele peste 200 de accte normativ
ve (directive,,
regulamentee şi decizii) adoptate
a
înceepând cu anuul 1970 (acesstea constituiie aşa-numituul Acquis co
omunitar).
B. Instrrumentele tehhnice asigură respectareaa standardelo
or de calitatee privind meddiul ambiantt şi utilizareaa
celor mai buune tehnologgii disponibille. În categorria instrumen
ntelor tehnicee, pot fi incluuse:
• Stanndarde şi lim
mite de emisiii.
• Cele mai bune tehnologii
t
dissponibile (BA
AT).
• Dennominarea „eeco” (ecoeticchetarea).
• Critteriile aplicabbile inspecţiiilor de mediuu în SM.
• Stanndardele şi limitele de em
misii sunt inncluse în legiislaţia speciffică şi au meenirea de a liimita nivelull
poluării meddiului şi de a identifica marii
m
poluatoori.
Cele m
mai bune tehnnologii dispo
onibile (BAT
T14); legislaaţia de preveenire şi contrrol a poluăriii industrialee
impune utiliizarea celor mai
m bune teh
hnologii dispponibile la un
n moment daat.
Denom
minarea „eco”” este un insttrument ce aare drept scop
p promovareea produselorr cu un impaact de mediuu
redus, com
mparativ cu alte
a
produsee din acelaşşi grup. În plus, denom
minarea „ecoo” oferă con
nsumatorilorr
informaţii cclare şi întem
meiate ştiinţiffic asupra natturii produseelor, orientân
ndu-le astfel oopţiunile. Prrodusele caree
au îndepliniit criteriile dee acordare a acestei denoominări pot fi
f recunoscutee prin simboolul „margareetei” [4].
Criteriille aplicabile inspecţiilor de
d mediu în S
SM au fost crreate pentru a asigura confformitatea cu
u legislaţia dee
mediu a UE şi aplicarea uniformă
u
a accesteia. Acestt lucru este po
osibil prin staabilirea unor ccriterii minim
me referitoaree
la organizareea, desfăşurarrea, urmărirea şi popularizzarea rezultattelor inspecţiiilor de mediuu în toate SM..
C. Insttrumentele financiare
f
ale
a politicii de mediu. Principalelee instrumentte sunt reprrezentate dee
programul L
LIFE 16 şi dee Fondul de Coeziune.
1. Proggramul LIFE
E a fost lansaat în 1992 cuu scopul de a cofinanţa proiectele
p
dee protecţie a mediului înn
ţările UE, pprecum şi în ţările în currs de aderaree. LIFE estee structurat în
n trei compoonente temattice: LIFE −
Natură, LIF
FE – Mediu şi
ş LIFE – Ţăări terţe, toatte trei urmăriind îmbunătăăţirea situaţieei mediului înconjurător,
î
,
dar fiecare ddintre ele avâând buget şi priorităţi speecifice.
2. Fonddul de Coeziiune. Înfiinţaarea Fonduluui de Coeziu
une a fost hottărâtă prin T
Tratatul de laa Maastricht,,
acesta devennind operaţioonal în anul 1994. Acest fond are urm
mătoarele carracteristici:
• Sferra limitată dee acţiune, din
n acest fond urmând a see acorda sprijjin financiarr numai Stateelor-Membree
care au un P
PIB/locuitor mai mic de 90%
9
din meddia comunitaară. Aceasta înseamnă căă ajutorul estte direcţionatt
către statelee mai puţin prospere
p
luatee în întregim
me (este vorbaa doar de Spaania, Portugaalia, Grecia şi
ş Irlanda).
• Sprrijinul financciar este lim
mitat la cofi
finanţarea prroiectelor diin domeniilee protejării mediului şii
dezvoltării rreţelelor de transport
t
tran
nseuropene.
• Supportul financiiar este acordat acelor sta
tate care au elaborat
e
prog
grame, prin ccare se accep
ptă condiţiilee
referitoare lla limitele deficitului
d
bu
ugetar, deoarrece se are în
n vedere leg
gătura dintre acest fond şi obiectivull
realizării unniunii econom
mice şi moneetare.
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Politicaa comunitarăă europeană în
î domeniul protecţiei mediului
m
şi programele salle de mediu consideră caa
activităţi priioritare:
• apliicarea complletă şi eficacee a legislaţieei comunitaree în vigoare;
• conntrolul impactului asupra mediului al ttuturor substtanţelor şi su
urselor de polluare;
• acceesul mai bunn pentru publlic la informaaţia de mediu
u;
• creaarea de locurri de muncă.
Program
mele de acţiunne pentru pro
otecţia mediul
ului ale Comu
unităţii Europeene au la bazza următoarelee principii:
• estee mai bine săă previi decâtt să refaci daaunele;
• connsecinţele asuupra mediullui ar trebui luate în co
onsiderare în
n stadiul cell mai precocce posibil all
procesului dde decizie;
• oricce formă dee exploataree a resurseloor şi a med
diului natural care provvoacă pagub
be sensibilee
echilibrului ecologic treebuie evitată;
• niveelul cunoştinţţelor ştiinţificce trebuie ameeliorat pentru
u a permite o acţiune eficac
ace în domeniiul mediului;
• poluuatorul plăteşte − costul prevenirii
p
şi eliminării văătămărilor esste în sarcinaa poluatorulu
ui;
• activvităţile întrepprinse într-un stat-membruu nu trebuie să antreneze degradarea
d
meediului într-u
un alt stat;
• poliitica de mediuu dusă în statele-membre ttrebuie să ţină seama de in
nteresele ţărillor în curs de dezvoltare;
• Com
munitatea Euuropeană şi statele-memb
s
bre trebuie să promovezee protecţia m
mediului pe plan
p
interna-ţional şi moondial prin inntermediul orrganizaţiilor internaţionalle;
• prottecţia mediului este problema tuturorr, aşa că un efort
e
de educaare devine neecesar;
• măssurile de prootecţie a med
diului trebuiee luate la niivelul cel maai adecvat, ţiţinând seamaa de tipul dee
poluare, de acţiunea care se impune şi de zona g eografică de protejat;
oordonate în
ntre ele pe ter
ermen lung, pe
p baza unuii
• proggramele naţiionale în matterie de meddiu trebuie co
concept com
mun, iar politticile naţionaale trebuie arrmonizate în interiorul co
omunităţii.
În ultim
mul deceniu, graţie celui de-al şaseleea PAM, legiislaţia din do
omeniu a puutut aborda aproape
a
toatee
domeniile pprotecţiei mediului. În ulttimii zece anni, realizările majore din domeniul
d
meediului au fosst:
• extiinderea reţeleei Natura 2000 pentru a aacoperi aproaape 18% din suprafaţa ter
erestră a UE;
• intrroducerea unei politici am
mple în domeeniul substan
nţelor chimice;
• întrreprinderea unor
u
acţiuni strategice
s
în m
materie de scchimbări clim
matice.
Cu toatte acestea, răămân încă multe
m
de făcuut în ceea ce priveşte imp
plementarea obiectivelorr şi normelorr
stabilite de comun acordd la nivelul UE,
U precum şşi ceea ce prriveşte îmbun
nătăţirea prottecţiei biodiv
versităţii şi a
calităţii soluului şi apei [55].
Este neecesar ca stattele-membree să implemeenteze mai bine
b
normele UE pentru a reduce deccalajul dintree
ambiţiile legislative ale celui de-al şaselea PAM
M şi rezultatele sale finaale. Obiectivuul actual este deplasareaa
accentului, în ceea ce priveşte deegradarea meediului, de pe remedierre pe prevennire. Evaluaarea finală a
programuluui va permitee lansarea un
nei ample de zbateri publiice cu scopu
ul de a trasa direcţiile po
oliticii UE înn
domeniul m
mediului penttru anii urmăători.
Protecţţia mediului reprezintă astăzi
a
în Uniuunea Europeeană o politiică orizontalăă, cu rol de principiu înn
elaborarea şi aplicareaa tuturor po
oliticilor Com
munităţii şi statelor-membre. Aborrdarea integrrată ţine dee
evoluţiile laa nivelul straategiilor geneerale de integgrare din ultiimul deceniu
u al secoluluii trecut care s-au adaptatt
treptat moddelului dezvooltării durab
bile. Tratatull de la Maasstricht ridicăă protecţia m
mediului la „rangul” dee
politică com
munitară, iarr Tratatul dee la Amsterrdam includee principiul dezvoltării durabile ca unul dintree
obiectivele comunitare şi
ş stabileşte aplicarea
a
prinncipiului inteegrării mediu
ului în politiccile sectorialle [6].
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Introdu
ucere
Protecţţia biosferei, sarcina seco
olului curentt, a devenit o problemă de rang soccial şi global. În repetatee
rânduri, sunntem avertizaaţi de speciaaliştii în dom
meniu de periicolul atingerii şi chiar aal depăşirii capacitaţii
c
dee
suport a meediului înconnjurător în raaport cu divverşi factori de
d poluare, dar până în prezent mullţi dintre noii
consideră că aceste proobleme, deşi sunt neplăcuute, sunt un produs indispensabil civvilizaţiei şi consideră
c
căă
noi vom reuuşi pe viitor să depăşim această
a
situaaţie care se în
nrăutăţeşte în
n mod progrresiv. Impacttul activităţi-lor civilizaţiiei umane assupra mediulu
ui a căpătat pproporţii îng
grozitoare. Laa moment reddresarea radiicală a situa-ţiei necesităă acţiuni binee concepute şi cu scop biine definit. Politica
P
de mediu
m
va deveeni eficientă şi responsa-bilă de aceaasta doar în cazul
c
acumullării unor datte statistice de
d încredere despre stareaa mediului, cunoştinţelor
c
r
bine fondatte privind intterdependenţţele dintre ceei mai impo
ortanţi factorii de mediu şşi a elaborărrii metodelorr
eficiente de reducere şi prevenire
p
a prejudiciilor
p
cauzate Natu
urii în urma activităţilor ssocietăţii um
mane.
ntificate un nu
umăr de probbleme majore ale mediuluii
În studiiile efectuate de către savaantul Dobriuss, au fost iden
ambiant, carre afectează ansamblul
a
com
mponentelor mediului sau
u fluxurile de materie şi ennergie din natu
ură.
La niveel continental,, se considerăă că sunt 56 dde probleme de
d mediu, dinttre care 12 prrobleme majo
ore impun gă-sirea unor sooluţii, în viitorrul apropiat, pentru
p
atenuarrea efectelor negative
n
şi apoi reducerea llor la un miniim posibil.
Cele 122 probleme ecologice
e
glo
obale, la moomentul actuaal, sunt urmăătoarele:
1) distrrugerea stratuului de ozon;;
2) schim
mbările clim
matice;
3) pierdderi ale biodiiversităţii;
4) acciddente majoree;
5) acidiifierea soluluui şi a bazineelor acvatice;;
6) ozonnul troposferiic;
7) managementul appelor dulci;
8) degrradarea forestieră;
9) managementul deşeurilor;
d
10) streesul urban;
11) risccul chimic;
12) mannagementul şi tratarea zo
onelor de coaastă [7, p.85]].
1. Distrrugerea straatului de ozo
on
Stratul de ozon estte localizat la 10-15 km de la supraffaţa pământu
ului şi conţinne aproximaativ 90% dinn
mosferic. Straatul de ozon
n protejează viaţa pe păământ, deoarrece absoarbbe razele ulttraviolete înn
ozonul atm
diapazonul 280-390 carre sunt radiaate de soare. Radiaţiile ultraviolete
u
sunt
s
un periccol pentru orrganisme. Înn
o
şi anum
me, peste 3%
% în perioadaa 1979-1991
ultimii ani, s-a observatt o reducere a grosimii sstratului de ozon,
(deasupra E
Europei), în unele zone şi de 7%. C
Cauza acestu
ui fenomen rezidă în cooncentraţiile crescute dee
cloruri, graamuri care suunt caracteriistice în CF
FC. Reducereea stratului de ozon aree efecte negative asupraa
proceselor cchimice din atmosferă
a
in
nfluenţând înttregul echilib
bru al vieţii pe
p pământ. A fost adoptaat protocolull
de la Monttreal, Copennhaga, care-şşi propun coontrolul eficcient al acesstor substanţţe implicând
d schimb dee
tehnologie îîn industriilee date [5, p.91].
2. Schiimbările clim
matice
Acest ffenomen estee datorat creeşterii globalle a emisiilo
or de gaze CO
C 2,CH4 şi ooxizi de azot. Protejareaa
planetei şi m
menţinerea echilibrului
e
ecologic
e
pressupun conceentrarea efortturilor pentru
ru reducerea emisiilor dee
gaze ce produc efectul de
d seră. Strategia pe term
men scurt preevede într-o primă etapăă stabilizarea emisiilor caa
până în 2015 ele să fie la acelaşi niv
vel ca în 19900 [7, p.122].
diversităţii
3. Pierd
deri ale biod
De-a luungul erelor geologice,
g
diiferite specii de plante şi animale au evoluat
e
încett şi au dispărrut din cauzaa
schimbăriloor climatice radicale
r
la caare nu s-au pputut adapta.. Totuşi din anii 1600 rat
ata de dispariiţie a crescutt
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semnificativv odată cu creşterea po
opulaţiei um
mane şi con
nsumarea ressurselor natuurale. Cauzeele pierderiii
biodiversităăţii ar fi: traansformarea zonelor săllbatice în teerenuri agriccole; culegerrea în masă a plantelorr
sălbatice; vvânatul ilicit al animalellor; poluareaa intensă a mediului în
nconjurător; uurbanizarea;; distrugereaa
habitatelor nnaturale etc. [5, p.98].

Fig.1. Radiaţii ultraviolete
u

Fig.2. Distrugerea str
tratului de ozzon

4. Acciidente majorre
Prin deezastre antroppice, se înţelege evenimeente cu transfformări deosebit de gravee asupra med
diului încon-jurător, provvocate de acccidente. Acccidentele maajore pot fi definite
d
ca o eliberare neecontrolată în
n mediul în-conjurător a unor substaanţe în concentraţii mai mari decât CMA,
C
punân
nd astfel în ppericol sănăttatea popula-ţiei. OMS aapreciază că în lume se produc
p
câtevaa accidente majore
m
pe săăptămână. Acccidentele majore
m
se îm-part în: acciidente chimice, biologicee, nucleare; aavariile la co
onstrucţiile hidrotehnice ssau conductee magistrale;;
accidente m
majore la utilaaje şi instalaţţii tehnice m
majore; avariille mari la reţţelele de insttalaţii etc. [3,, p.104].
5. Acid
difierea
Emisiille de substannţe ce pot pro
ovoca acidiffierea în atmosferă, aşa cum
c
este SO22, NO2, în sp
pecial, rezul-taţi de la ardderea combuustibililor fossili pot persissta în aer câtteva zile şi asstfel pot fi trransportaţi laa sute de km,,
unde devin prin anumitte reacţii aciizi. Acest prroces interferră cu ecosisttemele, ducâând la cunoaaşterea prob-lematică a aacidifierii. Devastarea păădurilor din C
Canada şi Eu
uropa Centrallă, moartea uunor lacuri din
d Peninsulaa
Scandinavă, sunt numaii unele exem
mple de propoorţii provocaate de acest proces.
p
Sunt afectate orgaanismele dinn
ape, plantelle, precum şii populaţia prrin consumuul de apă potaabilă cu un indice al pH--ului necoresspunzător. Înn
majoritatea cazurilor, accest proces in
ntră în incideenţa poluării atmosferice transfrontaliiere [2, p.131
1].
nul troposfeeric
6. Ozon
Ozonull troposferic se mai numeşte ozonul la nivelului solului, este un poluant ccare în concentraţii marii
are impact negativ asuppra sănătăţii umane şi veegetaţiei. La nivelul solu
ului, O3 se foormează din combinareaa
altor poluannţi, de aceea este numit poluant secunndar.

Fig.3. Frrecvenţa lunaară a număruului de zile cu
u depăşiri alee normei meddii zilnice
sannitare a concentraţiei ozoonului tropossferic în perio
oada 2010-20012
În anull 2012, frecvenţa zilelor care
c depăşes c norma med
die zilnică saanitară s-a reedus cu 22%, comparativv
cu anul 2011, şi cu 13%
% faţă de anull 2010.
El se foormează în zilele
z
de varăă însorite şi ffără vânt pe traseele rutiiere aglomera
rate la nivelu
ul solului. O3
troposferic împreună cuu alţi poluanţţi (oxizii de N şi S, diverrşi compuşi organici
o
volaatili de naturră peroxidă),,
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numiţi în tootalitate poluuanţi oxidanţţi, sunt impllicaţi în form
marea smogu
ului fotochim
mic de culoarre albăstruiee
formată dinn gaze nocivee [5, p.102].
7. Man
nagementul apelor dulcii
Apele ddulci de supprafaţă diferăă după foartee multe caraacteristici: deebitul şi vari
riaţiile sale, temperatura,
t
,
concentraţiaa şi natura substanţelor
s
dizolvate saau aflate în suspensie, conţinutul
c
biiologic şi miicrobiologic,,
fiecare massă de apă licchidă cu albiia ei şi vieţuuitoarele din ea, fiind un
n ecosistem distinct. Tottodată, apelee
dulci de suuprafaţă au şi
ş numeroasee caracteristiici comune. Spre deoseb
bire de celee subterane, ele sunt, dee
regulă, mai puţin minerralizate, mai bogate în ellemente biologice, mai in
nfluenţabile de către alţi factori, maii
uşor poluabbile, mai puuţin stabile în caracterristici, dar totodată
t
au şi capacităţţi mai cresccute de a-şii
automenţinee calitatea. Principalele
P
ape
a dulci de ssuprafaţă sun
nt râurile şi lacurile [7, p..108].
8. Degrradarea foreestieră
Resurseele forestieree au un rol excepţional în menţinereea vieţii pe Terra. Tăiere
rea iraţionalăă a pădurilorr
conduce la scăderea nivvelului apelorr subterane, ceea ce prov
voacă uscarea sau scădere
rea nivelului apei în râurii
s.a. Resurseele forestiere sunt utilizatte pe larg în ddiverse ramu
uri ale econom
miei. În multlte state ale lu
umii, lemnull
mai este follosit ca sursăă de combusttibil (ţările ddin Africa, Asia,
A
America Latină, Ţărrile Scandinave). Ritmull
de tăiere a ppădurilor de pe glob este de 20-25ha//min. Cauzelle degradării forestiere suunt: construccţia şoselelorr
şi căilor feerate; extindeerea terenurilor agricolee etc. Prevăzzând conseccinţele nefasste, care pott urma dupăă
aceasta, în R
Republica Moldova,
M
actu
uala conduceere a Agenţiiei pentru Silvicultură „M
Moldsilva” a trasat dreptt
una din prinncipalele direecţii de activ
vitate a sectoorului forestieer naţional – extinderea ssuprafeţelor cu vegetaţiee
forestieră. Indicele mediu anual de împădurire
î
a terenurilor degradate
d
peentru perioadda 2002-2005
5 a constituitt
7,5 mii ha [5, p.101].
Potrivitt unui şir înttreg de acte legislative
l
şii normative naţionale
n
pân
nă în anul 20020 este stab
bilită sarcinaa
de a planta 130 mii ha (F
Fig.5).

Fig.4. Suprrafaţa precon
nizată împădduririi în periioada 2003-2
2020 pe zonee geografice
şi categorii de
d vegetaţie forestieră în Republica Moldova
M
(ha))
9. Man
nagementul deşeurilor
Manageementul deć
ćeurilor repreezintă, poatee, unul dintrre segmentelle cele mai vvulnerabile în domeniull
mediului, iaar negestionaarea lui eficieentă de cătree autorităči a condus în tim
mp la asumar
area de către populačia dee
rând ći de ccătre agenčii economici a unor practtici cu totul nesănătoase de transportt ći depozitaare, ale cărorr
efecte nefasste vor fi resiimčite de mu
ulte generačiii de acum înccolo, atât din
n mediul urbaan, cât ći din
n cel rural. Înn
prezent, la sscară globalăă, volumul deeşeurilor mennajere şi periicolul este en
norm.
Potrivitt datelor oficciale, la etapa actuală, înn Republica Moldova
M
se numără circaa 1900 de gu
unoişti, deşi,,
conform orgganizaţiilor neguvername
n
entale, cifra rreală este maai mare de do
ouă sau de trrei ori. Aproaape jumătatee
din aceste ggunoişti sunt considerate periculoase ppentru mediu
ul înconjurăttor [6, p.98].
10. Risscul chimic
Substannţele chimice, cum ar fi produsele fa
farmaceutice,, cosmetice sau cele caree contribuie la siguranţaa
alimentară, prezintă num
meroase ben
neficii pentruu sănătatea populaţiei
p
şi pentru calitaatea vieţii în
n general. Înn
acelaşi timpp, produsele chimice po
ot prezenta rriscuri pentru
u sănătatea umană
u
şi meediu. Agentu
ul chimic see
consideră oorice elementt sau compu
us chimic caa atare în am
mestec, în staare naturală sau fabricat,, utilizat sauu
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eliberat, incclusiv ca deşşeu, din oricee activitate, indiferent daacă este sau nu produs inntenţionat şii este sau nuu
plasat pe piaaţă [4, p.89]..
11. Strresul urban
Mai m
mult de jumăătate din pop
pulaţia Globbului trăieştee în prezentt la oraş, asstfel încât trransformareaa
spaţiului urrban într-un mediu sănăttos a deveniit o prioritate politică. Studiile
S
demoonstrează căă faptul de a
locui într-unn oraş creştee riscul de a dezvolta deepresie şi anx
xietate. În timp ce persooanele care au
a crescut înn
mediul urbaan sunt mai predispuse la
l schizofrennie. Aceste rezultate
r
erau cunoscute deja, ceea ce
c un studiuu
recent aducce nou este faptul
f
că mediul urban aj
ajunge chiar să ne afecteeze structura creierului. Potrivit
P
unuii
studiu de im
magistică a creierului,
c
pu
ublicat în revvista Naturee, simplul fap
pt de a locuui sau de a creşte într-unn
oraş ne poatte afecta struuctura creieru
ului [3, p.90]].
12. Maanagementull şi tratarea zonelor de coastă
Activităăţile umane provoacă schimbări
s
am
mbientale făără preceden
nt în ceea cce priveşte ecosistemele
e
e
zonelor de ccoastă şi ale mărilor. Presiunile datorrate pescuitullui, poluarea provenită diin surse de pe
p uscat şi dee
pe mare, urrbanizarea, pierderea
p
şi degradarea habitatelor preţioase,
p
prrecum şi invvazia speciilo
or străine see
intensifică pe tot globuul. Toate acceste efecte vor căpăta o amploare şi mai marre în urma schimbărilor
s
r
climatice. A
Activităţile umane
u
se co
oncentrează adesea în acele
a
regiuni de coastă ccare sunt ceel mai puţinn
capabile să absoarbă acceste activităţţi şi unde efe
fectele negatiive ale acestora sunt maii vizibile. Ceele mai marii
pericole caare ameninţăă zonele dee coastă alee Europei sunt: poluarrea şi eutroofizarea apeei, pierdereaa
biodiversităăţii, dezvoltarrea urbană, deteriorarea
d
ppeisajului şi eroziunea co
oastei [1, p.1 03].
Măsurri de protecţiie:
fice complex
xe consacratte calităţii mediului,
m
diiminuării suurselor de poluare
p
s-auu
Cercetăările ştiinţifi
concretizat prin intermeediul unui anssamblu de accţiuni şi măsuri care prev
văd:
– creareaa unui sistem legislativ
l
şi in
nstituţional addecvat şi eficieent care să garanteze respec
ectarea legilorr în vigoare;
– evaluarrea costurilorr acţiunilor de
d protecţie a mediului şi identificareaa surselor dee suportare a acestora;
– elaboraarea unor proggrame pe termen lung, corellate pe plan naaţional şi interrnaţional referi
ritor la protejarrea mediului.
Conclu
uzii:
Realităăţile zilelor noastre arată că
c secolul XX
X este perioaada celor maai mari descooperiri şi tran
nsformări alee
civilizaţiei uumane, dar şi
ş cele mai co
omplexe şi unneori distrucctive efecte asupra
a
vieţii.
Deterioorarea mediuului ambiant este cauzatăă de: existenţţa unui număăr impunătorr de automob
bile, avioanee
reactive şi nnave de maree tonaj, a preea multor fabbrici care fun
ncţionează după
d
tehnologgii vechi, po
oluante, marii
consumatoaare de materrii prime, apă
a şi energgie, fenomen
ne care suntt determinatee în ultimă instanţă dee
necesităţi ccrescânde alee unei popu
ulaţii aflate îîn stare de explozie dem
mografica şii îndeosebi de existenţaa
marilor agloomerări urbaane.
Prin deezvoltarea acctivităţii umaane sunt afecttate toate componentele mediului în proporţii differite. Dintree
aceste elem
mente, cele mai
m importantte sunt: peisaajele naturii,, solul, apa, flora, fauna,, monumentee ale naturii,,
parcurile şi rezervaţiile naturale,
n
preecum şi biosffera în ansam
mblu.
În conssecinţă, puteem afirma fap
ptul că consservarea funccţiilor igienicco-sanitare, recreative şii estetice alee
elementelorr componentee ale mediulu
ui natural coonstituie garaanţia unei dezzvoltări conttinue durabile şi viabile a
societăţii um
mane.
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THE R
ROLE OF HYDROLOG
H
GICAL NET
TWORK IN
N EMERGE
ENCE AND DEVELOPMENT
OF URBAN
U
SET
TTLEMENT
TS IN THE REPUBLIC
C OF MOLD
DOVA
Vadim CUJBĂ
Academ
my of Econom
mic Studies of
o Moldova
In this study is anaalyzed the rolle of hydrogrraphical netw
work in the appearance
a
aand developm
ment of urbann
settlements iin the Republic of Moldovva in terms oof complex relationships
r
- ecological, functional, historical
h
andd
cultural, thatt have interaccted with all reelated planneed activities in
n order to defiine the identity
ty and the sign
ns of the locall
community exxistence in a given
g
territoryy.

1. Introoduction
Surfacee waters aree a part of the
t settlemeent, of primee importancee in the conntext of the emergence,,
developmennt and spatiaal organizatiion of townn. With a do
ouble role, hydrographic
h
cal arteries influence
i
onn
human setttlements thrrough 2 maain compartm
ments: hydrrography an
nd hydrology
gy. Hydrograaphy is thee
morphometrric features of the cou
urse of a rivver, which determines the profile and structurre of cities..
Hydrologicaal phenomenna exert a certain influuence on th
he drainage regime settllements by highlightingg
extreme perriods, floods and low-waater line. Thiis has a majo
or impact on physiognom
my and town
n planning ass
frequent floooding causeed cities’ exp
pansion to thhe land areass with higherr elevations. Furthermoree, stabilizingg
the small rivver watercouurses allowed
d their integrration into the urban land
dscape.
2. Reseearch methoods
The hyydrographicall network is a major facttor influencin
ng the appearance, conceentration and
d distributionn
of urban setttlements bassed on princiiples spatial hydrographiical unit which forms rivver basin. Baased on thesee
territorial uunits in Molddova are ideentified fourr hydrograph
hical basins of which tw
wo are the major
m
rivers::
Dniester, Prrut, Two othher small riveer Lakes froom the basin Danube and
d Black Sea, all covers 99.3%
9
of thee
country (Taable 1).
Table 1
Urban settlements within the co
ontext of watershed
Name off basin

Dniester
Right bank oof the
river with itss small
tributaries
Left bank wiith its
small tributarries
Raut
Bac
Botna
Ichel
Prut River
Small riverss of
Danube Rivver lakes
Ialpug
Cahul
Small riverss of the
Black Sea
Cogilnic
Total

Surface
b
of the river basin

Th
he number of
cities

The ba
asin surface
belongin
ng to one city
/averag
ge per basins

Urban population
ar 2012)
(yea
thousand
d
inhabitants %
1512,5
5
82,2
174,8
11,6

km
19070
3245

%
100
17,0

43
8

465,1
405,6

3561

18,6

10

356,1

261,4
4

17,3

7760
2150
1540
814
7990
4254,8

40,7
11,3
8,0
4,3
100
100

11
11
2
1
14
4

705,5
195,5
770
814
570,7
1063,7
1

268,3
774,9
9
24,4
8,7
195,6
6
79,9

17,7
51,2
1,6
0,6
10,6
4,3

3165
663,5
2292,9

74,4
15,6
100

3
1
4

1055
663,5
573,2

63,3
16,6
52,1

3,4
0,9
2,8

1380
333607,7

60,2

3
65

460
668,2

43,5
1840,1

2,4
100

Source: Elaborated byy Resursele acvatice ale Reepublicii Mold
dova, Stiinţa, Chişinău,
C
20007 and BNS’ data.
d

3. Resu
ults and disccussions
Within these waterssheds was fo
ormed existinng urban nettwork of the country, connsists of 65 cities,
c
whichh
is distributeed unevenly. Dniester riv
ver basin conncentrates 66
6% of the tottal number oof cities, Prutt river basin,,
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21.5%, smaall river bassin Danube lakes, 6.2%
%; small riv
ver basin Bllack Sea-6.22%. This is due to thee
importance of the riverr Dniester it has played during the evolution
e
off this territorry, in terms of historicall
strategic, ecconomic and natural enviironment.
Cities w
which are loocated near the river is characterizeed by the fu
unctions whiich were determined byy
economic faactors: Tirasppol-Bender, administrativve and policy; Ribnita, Dubasari
D
Rezzina, Dnestro
ovsc − heavyy
industry; Sllobozia Crassnoe, Pervom
maisc, Soldaanesti, Grigo
oriopol-food industry; K
Kamenka and
d Vadul-lui-Voda − recrreation; Dubasari, Otaci as
a transport nnodes.
There iis significantt variation in
n the densityy of settlem
ments in the small
s
river bbasin. On av
verage a cityy
belongs to 668.2 km2. The denser urban netwoork of the Bic
B River Baasin is registtered – 195,, 5 km2/city,,
including 51% urban poopulation of the
t country. Lowest denssity is concentrated in Ial
alpug Basin − 1055 km2 /
1 city, and 33.4% of the total
t
urban population.
A diffeerent degree of urban seettlements cooncentration is observed
d in the casee of correlation betweenn
hydrographic network and
a relief uniits. Distributiion of cities based
b
on thiss principle iss represented
d as follows:
1. Dniiester River Basin (Plateeau Dniesterr – Otaci, So
oroca and Rezina; Rabniitei Plateau − Camenca,,
Ribnita andd Maiac) and cities of low
wland (Loweer Dniester Plain
P
− Dubasari, Grigoriiopol, Slobozzia, Crasnoe,,
Bender, Tirraspol, Dnesttrovsc).
2. Pruut’s Rriver Basin
B
(North
hern Moldavvian Plateau
u – Ocnita, Briceni, Liipcani, Edin
net, Cupcini,,
Costesti) Pllain of Middle Prut-Glo
odeni, Falestti, Ungheni, Nisporeni; Tigheci Hillls − Iargaraa, Cantemir;;
Depression Sarata- Leovva, Cantemirr; Plain of thee Lower Pru
ut − Cahul.
3. Rauut river basin (Northern Moldavian Plateau – Donduseni,
D
Drochia,
D
Raascani; Plateaau Dniester-Orhei and G
Ghindeşti; Plateau Codri − Telenesti; Ciulucurilorr Hills − Sân
ngerei; and ciities of lowlaand (Plain off
Lower Cuboolta – Balti, Floresti,
F
Biru
unta and Maarculesti).
4. Bicc River Basinn (Plateau Codri − Chisiinau, Strasen
ni Calarasi Forest, Aneniii Noi, Singeera, Ialoveni,,
Corneşti, Buucovat).
Morphoological and morphometric structure of watersheed through th
he ways of coommunicatio
on (road andd
railway trannsportation) influences
i
th
he complexity
ty of the relationship betw
ween urban ssettlements at
a the system
m
level. Thesee effects are observed fo
or cities in thhe railway segment
s
built on the flooodplain of th
he River Bicc
which form
m the largest urban
u
connecction in the ccountry.
Distribuution of seettlements in
n the river basins allo
ows assessin
ng the leveel of urban
n populationn
concentratioon (Figure).
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Fig. The diistribution off categories oof cities (by population
n Chisinau sstands out with over 5000
Whetheer, in the casse Bic Riverr Basin the sshare of urbaan population
thousand innhabitants (86%) of the total,
t
then thhe other basiins stands ou
ut smaller citties, 53.8% of the urbann
population iin cities withh over 100 000
0 inhabitannts (Raut Riv
ver Basin); 53%
5
of the uurban populattion in citiess
with over 550,000 inhabbitants (Dniester River B
Basin), 40% of
o the urban
n population is concentraated in citiess
with over 200 000 (Prut River
R
Basin).
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Conclu
usions
Dependdence of urbban settlements by hydroographical network
n
is in
ndisputable, especially if
i the city iss
studying thhe early devvelopment of the humann habitat. River
R
is a faactor supporrting both water
w
supplyy
resources neeeded in ecoonomic activiities and in ccreating favourable condiitions for lifee. Dniester an
nd Prut riverr
water is useed as: drinkiing water, do
omestic, irriggation, energ
gy, transportt and as a reecreational reesource. Forr
this reasonn, basins of these riverrs are conceentrated in cities with different ecconomic specializationss
(agriculturaal, industrial, energy, tran
nsportation, rrecreation) ettc.
Regardding small rivvers, they haave limited eeconomic im
mportance forr urban settleements due to low debitt
and high poollution. But they have contributed too the continu
uity and iden
ntification off urban spacee, which hadd
at first inteended rural settlements.
s
Once with the industriaalization of these settlem
ments reduced from thee
perspective of small riveers as recreattional areas.
Referen
nces:
1.
2.
3.
4.

Resurseele acvatice alle Republicii Moldova,
M
Ştiinnţa, Chişinău, 2007. 248 p.
Ungureaanu Dm., Mannagmentul apeelor, UTM, C
Chişinău, 2006
6. 510 p.
Лалыки
ин Н. В., Зенч
ченко П. Л., Проблема
П
оккротирий деб
битулуй рыур
рилор мичь ал
але Молдовей
й, În Омул шии
апа, Шттиинца, Киш
шинэу, 1990, п.
п 38-40.
http://staatbank.statistiica.md
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ЭКОЛОГИ
ИЧЕСКАЯ
Я БЕЗОПАС
СНОСТЬ ПРОЦЕССО
П
ОВ ИЗГОТО
ОВЛЕНИЯ
МЕ
ЕТАЛЛИЧЕ
ЕСКОЙ ТА
АРЫ ДЛЯ ПРОДУКТО
П
ОВ ПИТАН
НИЯ
Богдан
на ДАНКО, Ярема ТЕВ
ВТУЛЬ
Черноввицкий нацииональный ун
ниверситет
т имени Юрия Федькови
ича, Украинна
A principal opportunnity of reuse of
o the metal caans productio
on wastes is analyzed
a
in thhe context of tin
t utilization..
on from the ‘w
white iron’ plaates have been
n investigated..
Some processses of the cheemical and eleectrochemicall tin dissolutio
alvanic couplle with another less activee
New energy effective metthod of tin disssolution throough construcction of the ga
i the sodium
m
metal is propposed in ordeer to reach hiigher efficienccy of the proccess. Separatee stages of tinn dissolution in
hydroxide soolution have allso been consiidered and annalyzed.

Введен
ние
Техноллогия изготоовления метталлическойй тары из железной
ж
жессти, покрыттой оловом, базируетсяя
преимущесственно на использовании минер
ерального сырья
с
– ми
инерала кассситерита (SnO2) или
и
оловянногоо колчеданаа (Cu2FeSnS
S4). Добычаа минерало
ов и их пер
реработка ссопровождаается рядом
м
отрицателььных явлени
ий – нарушеением верхннего слоя литтосферы, загрязнением
м атмосферного воздухаа
пылью, оббразованием
м большого
о количесттва твердых отходов производсства. Такиее процессы
ы
энергоемки
ие и требую
ют больших материальнных ресурсо
ов. Уменьш
шить такое оотрицательн
ное влияниее
на окружаю
ющую прирродную срееду можно путем реци
иркуляции олова, котоорым покры
ыты отходы
ы
производсттва металли
ической тары
ы и использзованной тар
ры [1]. Олов
во выгоднеее добывать из отходов,,
которые поокрыты этим
м металлом, а не из миннерального сырья.
с
Исполььзование втооричных маатериальныхх ресурсов влечет
в
за соб
бой решениие нескольки
их проблем:
– умееньшение заатрат на заку
упку дефициитного метаалла;
– преекращение загрязнени
ия объектоов окружающей среды отходаами произзводства и
потреблени
ия;
– умееньшение эн
нергетических расходовв на произво
одство единицы продуккции.
Для иззготовления металличесской тары ш
широко используют жеелезную жессть, покрыттую оловом..
Такую таруу применяю
ют для расфаасовки и храанения пищеевых продук
ктов, напиткков и пр. Еж
жегодно дляя
таких целей расходую
ют приблизительно полоовину мирового произв
водства оловва. Нашей целью
ц
былоо
процессов раастворения олова с повверхности жести
ж
– отхо
одов произвводства метталлической
й
изучение п
тары с пом
мощью метод
дов гравимеетрии, хронооамперометтрии, вольт-амперометррии в потенц
циодинами-ческом реж
жиме [2-5].
Методдика экспер
римента и условия
у
опр
ределения скорости
с
ра
астворенияя олова с беелой жести..
Рабочий рааствор для снятия олова с поверххности обреезков белой
й жести: расствор NaOH
H – 120 г/л..
Растворени
ие проведен
но при темп
пературах 2289 К и 35
53 К. Испол
льзована грруппa образзцов жести,,
поскольку толщина покрытия мааленькая и оолово бысттро растворя
яется. Измеенение масссы образцовв
определяли
и гравиметррически. Каж
ждый образеец олова расстворяли в свежей
с
порцции раствора гидрокси-да натрия. Для изучен
ния анодногго растворенния олова использован
и
н метод волььт-амперометрии с ли-нейной раззверткой поотенциала раабочего элеектрода. Дляя вольт-амп
перных исслледований растворения
р
я
олова в расстворе гидрроксида натр
рия (120 г/лл) использовван микродисковый эллектрод оловва металли-ческого (ОМ
М) и потенц
циостат ПИ-50-1,1. Раббочий электр
род – «Олов
во металличческое», пло
ощадью 6,255
2
мм располложен в стекклянной оболочке. Поттенциал это
ого электрод
да изменялии от –1200 мВ до –5000
мВ; скороссть линейной
й развертки потенциалаа рабочего электрода
э
отт 5·10–2 до 1 ·10–1 В/с.
Резуль
ьтаты и ихх обсуждени
ие. Естестввенно, что увеличение
у
температурры от 289 К до 353 К
сопровожддается увели
ичением ско
орости раствворения оло
ова с 0,8·10-5- до 2,5·10-55 мг/см2·мин
н. Растворе-ние олова при повыш
шенной тем
мпературе эф
ффективнеее, но требует определеенных затрат энергии..
Производсттво энерги
ии – тепловой или ээлектрического тока, сопровождаается отриц
цательными
и
экологичесскими послеедствиями. Для устраннения этого
о нежелател
льного явленния нами использован
и
н
способ акти
ивации расттворения ол
лова путем ссоздания гал
льванически
их пар «желлезная жестьь, покрытаяя
оловом – м
металл (М),, менее акти
ивный, чем олово». В использованных нами гальваничееских парахх
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металл М – свинец, медь или платина. В
Выбор этих
х металлов обусловлеен их расположением,,
относителььно олова, в ряду активн
ности металллов: Sn Pb H Cu Hg Ag
g Pt Au.
Устрой
йство для раастворения олова
о
в цепии гальванич
ческой пары изображеноо на Рис.1.

Ри
ис.1. Схема устройства
у
для растворрения олова с жести: 1 – образец жеести с олово
ом;
2 – металл гаальваническо
ой пары; 3 – термометр
р; 4 – раство
ор для раствоорения оловва;
5 – прибор ддля нагреван
ния раствора

v*10

4

2

мг/см *мин

Влияни
ие природы металла
м
галььваническойй пары на ско
орость раств
ворения оловва показано на
н Рис.2.

0,3
0,275
0,25
0,225
0,2
0,175
0,15
0,125
0,1
0,075
0,05
0,025
0
1

2

3

4

Рис.2. С
Скорость расстворения ол
лова: 1 – хи мическое; в составе гал
льваническоой пары с меедью – 2;
свинцо
ом – 3 и плаатиной – 4. Температура
Т
а 290 К
На осн
новании результатов, представленнных на Рис..2, можно сказать, что создание гаальваничес-ких пар изз жести, поокрытой оло
овом с указзанными мееталлами, увеличивает скорость растворения
р
я
олова.

Рис.3. Воольт-амперн
ные зависимости раствоорения оловаа металличееского при рразных темп
пературах:
1 – 292 К; 2 – 299 К;
К 3 – 304 К;; скорость развертки по
отенциала 2··10–2 В/с;
наачало разверртки потенц
циала -1200 мВ
м
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Типичн
ные анодны
ые вольт-амп
перные завиисимости ано
одного расттворения олоова в потенц
циодинами-ческом реж
жиме показзаны на Рисс.3. Наличиие максимум
мов на волььт-амперныхх зависимостях можетт
быть обуслловлено мед
дленной ди
иффузией гиидроксильны
ых ионов к поверхноссти электрод
да, а такжее
достижением значенияя растворим
мости станниита натрия.
В испоользованной
й литературе описано нналичие тол
лько одной волны
в
на воольт-амперн
ных кривыхх
растворени
ия олова [6, 7]. Поэтому
у есть основвание говори
ить, что нам
ми впервые выявлена втторая волнаа
анодного ррастворения олова.
Наличи
ие двух воолн на поттенциодинам
мических зависимостя
з
ях анодногоо растворен
ния «оловаа
металличесского» (Рисс.3), возмож
жно обусловвлено двумяя стадиями растворениия: Sn → Sn
n2+ → Sn4+.
0
2+
Поскольку стандартн
ный потенц
циал E (Sn//Sn ) = –0
0,140 B бо
олее электрроотрицател
льный, чем
м
4
стандартны
ый потенциаал E0(Sn/Sn4+
) = 0,009 B
B, то олово в переходи
ит раствор в основном в виде Sn2+.
Под влияни
ием анодноой поляризац
ции может ообразоватьсся и некотор
рое количесство ионов Sn4+. Кромее
2+
4+
этого, уже в растворе часть Sn окисляется
о
ддо Sn кисл
лородом возздуха. В щеелочном расстворе ионы
ы
Sn2+ и Sn4+ образуют анионы станн
нита SnO22–– и станната SnO32– сооттветственно [8].
Электррохимическоое анодное растворение
р
е олова описсывают урав
внением реаакции [9]:
Sn – 4ee– + 6 OH– = [Sn(OH)6]2––
(1)
(
Раствоорение оловаа в одну стаадию с учасстием 4-х эл
лектронов маловероятн
м
но. На вольтт-амперныхх
зависимосттях выявлены две во
олны, что свидетельсттвует о дв
вух стадияхх электрохимическогоо
окисления олова до иоона станнатаа [10].
Последдовательноссть стадий растворения
р
я олова из покрытий жеести на элекктродах мож
жно описатьь
такими прооцессами:
растворрение оловаа:
Sn – 2ee– → Sn2+
(2)
(
Sn2+ – 22e– → Sn4+
(3)
(
Раствоорение оловва в щело
очном раствворе сопро
овождается образованиием натрий
й станнитаа
(Na2SnO2):
Sn – 2ee– + 2NaOH → Na2SnO2 + 2H+
(4)
(
или:
Sn – 2ee– + 2NaOH + 2OH– → Na
N 2SnO2 + 2H
H2O.
(5)
(
Натрий
й станнит прревращаетсяя в натрий сстаннат:
Na2SnO
O2 – 2e– + 2O
OH– → Na2SnO3 + H2O
(6)
(
На мен
нее активном
м металле гаальваническкой пары вы
ыделяется во
одород:
2H2O + 2e– → H2 + 2OH–
(7)
(
Такие же процесссы происход
дят во времяя анодного растворени
ия олова в ппотенциодин
намическом
м
режиме.
На Рисс.4 показаны
ы рассчитан
нные коэфф ициенты ур
равнения зав
висимости ссилы тока пика
п
первой
й
волны расттворения олоова от темпеературы расствора.

Рис.4. ЗЗависимость силы токаа пика первоой волны расстворения олова
о
от тем
мпературы раствора
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Зависи
имость силы
ы электрического токаа пика пер
рвой волны (Іп1, мА) растворения олова отт
температурры раствораа (Т, К) опи
исывается урравнением: Іп1 = 0,222··Т – 54,93; R2=0,99. Ко
оэффициентт
парной коррреляции позволяет
п
го
оворить о хорошей ли
инейной заависимости между иссследуемыми
и
параметрам
ми.
Изучен
но влияние скорости развертки
р
ппотенциала рабочего электрода наа параметры процессаа
растворени
ия металлического оловва (Рис.5).
На Рисс.6 представвлены рассчитанные коээффициенты
ы уравнения
я зависимоссти силы элеектрическо-го тока пикка первой воолны раство
орения оловаа от скоростти развертки
и потенциалла рабочего электрода.
Зависи
имость силы
ы электричесского тока ппервой стад
дии растворения олова от скорости
и развертки
и
потенциалаа рабочего электрода описываетсся уравнени
ием: Іп1=181
1,5·S+5,092;; коэффициент парной
й
2
корреляции
и R =0,95 поозволяет говорить об аадекватности
и представл
ленной зависсимости иссследуемомуу
процессу.

Рис.5. Анод
дные вольт-амперные ззависимости
и растворени
ия олова дляя различных
х
скоростей
й развертки потенциалаа рабочего электрода:
э
1 – 1·110–2 В/с; 2 – 2·10–2 В/с; 3 – 5·10–2 В/сс; температу
ура раствораа 290 К

Рис.6. Зависимоость силы эл
лектрическоого тока пикка первой во
олны растворрения оловаа (Іп1)
от скоростти разверткии потенциал
ла рабочего электрода
Увеличчение скороости развер
ртки потенцциала рабочего электр
рода от 1·110–2 В/с до
о 5·10–2 В/сс
приводит к некотором
му смещени
ию потенцииала пика первой
п
волн
ны анодногоо растворен
ния олова в
сторону мееньших знач
чений от -10
010 до -960 м
мВ.
Зависи
имость плотн
ности электтрического ттока пика (іп1
тадии аноднного раствор
рения оловаа
п ) первой ст
от корня кквадратного скорости развертки
р
поотенциала рабочего
р
элеектрода (S0,,5) (Рис.7) описывается
о
я
уравнением
м: іп1=0,114··S0,5 + 0,293; коэффицииент парной корреляции
и R2=0,99 ппозволяет го
оворить, чтоо
это уравнен
ние адекватно описывает связь меж
жду указанн
ными параметрами.
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y = 10,457x + 0,0654
R² = 0,9929

S0,5, B/c00,5
Рис.7. ЗЗависимостть плотности
и электричесского тока пика
п
(іп1, мА
А/мм2) первоой стадии ан
нодного
растворрения олова от корня кввадратного скорости
с
раззвертки поттенциала
рабочего ээлектрода (S
S0,5, (В/с)0,5)
Линейн
ная зависимость іп1 от
о корня кквадратного
о скорости развертки потенциал
ла рабочегоо
электрода свидетельсттвует о диф
ффузионнойй природе тока
т
пика вольт-ампер
в
рной зависи
имости. Дляя
интенсифи
икации прооцесса расстворения олова цел
лесообразно использоовать прин
нудительноее
перемешиввание раствоора.
Выводды. Установвлено, что растворение
р
е олова в растворе
р
гид
дроксида наатрий в исп
пользуемыхх
нами условвиях, происсходит в две стадии; ддля увеличен
ния скоростти раствореения олова и экономии
и
энергоресуурсов целесоообразно со
оздавать галльванически
ие пары жел
лезной жестти, покрытой
й оловом, с
менее акти
ивными метталлами (меедью, свинццом или пл
латиной). Использован
И
ние вторичн
ного сырья,,
отходов прроизводства металличесской тары, ппокрытой ол
ловом, а так
кже активацция раствор
рения олова,,
путем созздания галььванических
х пар, споособствует уменьшени
ию антропоогенной наагрузки наа
окружающую природн
ную среду.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИ
ИЧЕСКОГО
О СОСТОЯ
ЯНИЯ ПРУД
ДА С. СУХ
ХОВЕРХОВ
В
ЧЕРНО
ОВИЦКОЙ
Й ОБЛАСТИ
И ПО РЕЗУ
УЛЬТАТАМ
М ХИМИЧЕ
ЕСКОГО А
АНАЛИЗА ВОДЫ,
ДОНН
НЫХ ОТЛО
ОЖЕНИЙ И МЯСА РЫБЫ
Р
Марин
на КОНДРА
АТ, Василий
й БИЛОГОЛ
ЛОВКА, Иго
орь КОБАС
СА
Черноввицкий нацииональный ун
ниверситет
т имени Юрия Федькови
ича, Украинна
Results of the enviroonmental con
nditions moniitoring of onee artificial po
ond near vil. Sukhoverkhiiv (Chernivtsii
region, Ukraaine) are presented for the period 2011-22012. The mo
onitoring invo
olved control oof water, botttom sedimentss
and fish tisssues characteeristics and involving addvanced atom
m-absorption analysis.
a
A ggeneralized environmental
e
l
condition of the pond has been
b
found sa
atisfactory.

Введен
ние. Экологгическая си
итуация, кооторая слож
жилась в по
оследние гооды, вызывает острую
ю
необходим
мость всесторроннего ком
мплексного анализа заггрязнения во
одных объекктов.
Интенссивное разввитие пром
мышленностти, транспорта, перенааселение ряяда регионо
ов планеты
ы
привело к значительн
ному загряззнению гиддросферы. По
П данным Всемирнойй организац
ции здраво-охранения около 80% всех инфекц
ционных боолезней мир
ре связано с неудовлетвворительным
м качеством
м
питьевой вводы и наррушениями санитарноо-гигиеничесских норм водоснабж
жения [1]. Загрязнение
З
е
поверхностти водоёмов плёнками
и масла, жииров, смазо
очных матеериалов преепятствует газообменуу
между водоой и атмосф
ферой, что снижает
с
насы
ыщенность воды кисло
ородом и окказывает отр
рицательноее
влияние наа состояние фитопланкттона и являеется причиной массовой
й гибели ры
ыбы и птиц.
По дан
нным ООН, в мире вып
пускается д о 1 млн. нааименований
й продукциии, из которы
ых 100 тыс..
являются ххимическими соединени
иями, в том
м числе 15 ты
ыс. являютсся потенциаальными ток
ксикантами..
По эксперттным оценккам, до 80%
% всех химиических соеединений, поступающи
п
их во внешн
нюю среду,,
рано или пооздно попад
дают в источ
чники воды
ы [2].
Наиболлее интенси
ивному анттропогенном
му воздейсттвию подвеергаются прресные поверхностныее
воды суши
и (реки, озерра, болота, почвенные
п
и грунтовыее воды). Нессмотря на тоо, что их до
оля в общей
й
массе гидрросферы сосставляет мен
нее 0,4%, вы
ысокая акти
ивность водо
ообмена мноогократно увеличивает
у
т
использоваание их запаасов.
Загрязн
нение пресн
ных водоемов солями ттяжелых мееталлов (ТМ
М) остается актуальной проблемой
й
во всем мире. Судьба загрязнител
з
лей в водоем
ме и их воздействие на водные
в
оргаанизмы зави
исят от мно-гих факторров, в том числе
ч
от сосстояния воддоема и нали
ичия в нем других загррязняющих веществ. В
последнее время в связи с расши
ирением маасштабов пр
рименения пестицидовв в сельском
м хозяйствее
возникла оопасность ихх поступлен
ния в водоем
мы. Эффектты комплекссного загряззнения водо
оемов ТМ и
пестицидам
ми изучены
ы слабо. Этаа задача и ррешалась в данной
д
рабо
оте, котораяя посвящена изучению
ю
состояния водной системы Черно
овицкой облласти, в часстности пру
уда села Сухховерхов Кицманскогоо
района. Эттот водоём, кроме всего, использууется для вы
ыращивания
я рыбной прродукции дл
ля города и
области.
Методдика исслед
дования, реезультаты и их обсуж
ждение. Иссследован хиимический состав
с
воды
ы
данного оббъекта, а таакже содерж
жание некотторых токси
ичных ингреедиентов в донных отл
ложениях и
мясе рыбы.
Отбор проб воды и вылов рыб
бы для аналлизов провод
дился в весеенний и осеннний период
д 2011-20122
годов. Месста отбора прроб исследу
уемых объекктов показан
ны на план-схеме (Рис. 1).
Отбор проб воды проводили из поверхнностного сло
оя 20-30 см в 50-80 см
м от береговвой линии в
соответстви
ии с реком
мендациями
и ГОСТ 244481-80 [3]] в полиэттиленовую тару, пред
дварительноо
промытую раствором азотной ки
ислоты, и диистиллироваанной водой. Образцы
ы воды конссервировали
и
добавлениеем 5 мл HN
NO3 квалификации ос.чч. на 1 литр воды. Отбор проб и их анализ проводили
и
Табл. 1.
согласно теестированны
ым методикам. Результтаты анализаа воды предсставлены в Т
Опредеелены такжее некоторыее физико-хиимические показатели
п
воды,
в
а именнно: прозраачность, pH,,
щелочностть, а также содержание
с
аммонийны
ых солей, нитритов, фо
осфатов, жеелеза, сульф
фатов и хло-ридов. Проозрачность и щелочноссть также о пределялись с использзованием теестированны
ых методик..
Кислотностть измерялли при пом
мощи рН-м
метра-ионом
мера марки М150 со стеклянны
ым и хлор-101
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серебряным
м электродаами. Содерж
жанием нитр
тритов, солеей аммония, фосфатов, хлоридов и сульфатовв
определяли
и согласно рекомендаци
р
иям руководдящих доку
ументов Министерством
м охраны ок
кружающей
й
среды Укрраины. Кон
нцентрацию суммарногго железа измеряли используя
и
аатомно-абсо
орбционный
й
спектрофоттометр С1155 [4]. Деталььные резулььтаты анализза воды такж
же представвлены в Таб
бл. 1.

Рис.1. План-схемаа реперных точек отбор
ра проб
Анализз полученны
ых результаатов показы
ывает, что таакие физико
о-химическиие характеристики, какк
прозрачноссть, рН и щелочность
щ
в течение исследуемо
ого периода не превыш
шают показаатели сани-тарных норрм. Только в отдельны
ые сезонныее периоды, в частности
и весной, соодержание железа нез-начительноо превышаетт значение СанПиН.
С
Таблица 1
Физико-хими
Ф
ические покказатели вод
ды
Показатели
Прозраачность, см
рН
Щелоччность
Нитратты, мг/дм3
Фосфааты, мг/дм3
Аммон
ний азотных солей,
с
мг/дм3
Железоо, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Хлоридды, мг/дм3

2011
Весна Осеень
43
60
6,4
7,0
51
60
0,001
0
0,001
0,02
0,003
0,3
0,07

2012
Весна Осень
О
45
65
6,9
7,3
50
58
0,001
0,001
0,03
0,02
0,4
0,08

0,37
50
30

0,35
50
30

0,13
40
20

0,15
40
20

Требования
СанПиН
30
6,5–8
8,5
200
0
3
2
2
0,3
500
0
350
0

Вещесттва, которы
ые попали в водные оббъекты вслеедствие тех
хногенного загрязненияя, являютсяя
токсичным
ми для обитаателей водо
оемов. Наиб олее токсич
чными пести
ицидами явлляются гало
огенопроиз-водные угллеводородовв, например
р ДДТ и поллихлорироваанные бифеенилы. Хотяя ДДТ запреещен к при-менению ууже во многи
их странах, в иных страанах он ещее продолжаеет применятться, и приб
близительноо
25% исполльзуемого кооличества этого вещесттва достигаеет водных объектов.
о
К сожалению
ю, галогено-производны
ые углеводоородов хим
мически усттойчивы и не
н разлагаю
ются микрооорганизмами. Поэтомуу
они накаплливаются в цепи питан
ния. ДДТ м
может уничттожать все живое в маасштабе цел
лых речныхх
бассейнов; он также пррепятствуетт размноженнию птиц.
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С цельью установлления накопление вреднных веществ, в частноссти соединеений тяжелы
ых металловв
и хлористы
ых органичееских соеди
инений, такиих как ДДТ
Т, а также радиоактивн
р
ных Sr и Cs, проведен
н
анализ мяса рыбы (каррп пестрый) на содержаание указанн
ных выше ингредиентовв.
Образц
цы мяса рыб
бы высушиввались и поддвергались сухой
с
минер
рализации ппри темпераатуре 450ºС..
Золу растворяли в 10%
% растворе азотной кисслоты и меттодом атомн
но-абсорбциионной спек
ктроскопии,,
используя пламенный
й атомизато
ор, анализирровали на содержание
с
тяжелых м
металлов. Содержимое
С
е
ДДТ опредделяли метоодом жидко
остной хром
матографии, а конценттрацию радииоактивных
х Sr и Cs –
рентгеновсской спектрооскопии. По
олученные ррезультаты представлен
п
ны в Табл. 22.
Таблица 2
Содеержание соеединений тяж
желых метааллов, ДДТ и радиоактиивных
Sr и Cs в мясе рыбы
р
Ингред
диенты
Свинец, мг/ккг
Кадмий, мг//кг
Ртуть, мг/кгг
Мышьяк, мгг/кг
ДДТ, мг/кг
Стронций, Бк/кг
Б
Цезий, Бк/кгг

20011
Веснаа Осень
0,50
0,69
0,16
0,13
0,05
0,05
0,10
0,10
0,05
0,05
6,6±7,0
4,0±4,5
6,0
7,0

20
012
Веснаа Осень
0,56
0,48
0,11
0,12
0,05
0,05
0,10
0,10
0,04
0,05
7,6±8,2
3,3±3,5
6,4
7,1

ПДК
1,0
0,2
0,3
0,10
0,3
90
137

Анализз полученны
ых результаатов монитооринга экологического состояния ппруда с.Сух
ховерхов наа
содержание соединени
ий тяжелых
х металлов, ДДТ, ради
иоактивных Sr и Cs укказывает на удовлетво-рительное экологичесское состояние воды иисследованн
ного пруда,, а также нна низкое содержание
с
е
токсически
их микроэлеементов в мяясе рыбы.
На следдующем этап
пе работы иссследовалосьь содержаниее тяжелых мееталлов в дон
онных отложениях озера.
Для аттомно-абсоррбционного анализа ддонных отло
ожений ото
обранные ппробы высу
ушивали доо
воздушно-ссухого состтояния, пер
ретирали в фарфоровой ступке, просеивали
п
на сите с диаметром
м
отверстий 1 мм. Затем
м 5 г просеяянных донны
ых отложен
ний минерал
лизовали см
месью азотн
ной кислоты
ы
(1:1) и кон
нцентрироваанного расттвора H2O2 при нагреввании. Мин
нерализат ф
фильтровали
и в мерную
ю
колбу на 500 см3 и довоодили дистиллированноой водой до метки.
Атомноо-абсорбциоонный анали
из приготоввленных эксстрактов про
оводили с ппомощью сп
пектрофото-метра С1155 М1 с исп
пользованием
м пламенногго атомизаттора. В качеестве горюччей смеси исспользовали
и
смесь ацети
илен –воздухх. Исследоваания проводдили на таки
их длинах во
олн, нм: меддь – 324,8, цинк – 213,9,,
свинец – 283,3, хром – 357,9, ник
кель – 232,00, кадмий – 228,8. Одновременно гготовили ко
онтрольный
й
раствор. С
Стандартныее растворы для постро ения калибровочных графиков
г
поолучали путтем раство-рения чисттых металлов или их сол
лей. Результтаты анализза представл
лены у виде гистограмм
мы (Рис. 2).

Рисс.2. Средниее значения концентраци
к
ии микроэлеементов в до
онных отлож
жениях водо
оёма
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На диааграмме леввые столбцы характериизуют сред
дние содерж
жание токсиикантов за 2011
2
год, а
правые, знаачения полуученные в 20
012 году.
Для оц
ценки получ
ченных резул
льтатов прииведены фон
новые значения конценттрации ТМ,, мг/кг: Cd –
0,5, Cr – 11, Pb – 13, Cu – 14, Ni
N – 17, Zn – 45. Сопоставляя пол
лученные реезультаты с фоновыми
и
значениями
и видно, чтоо содержани
ие исследуеемых опасны
ых ингредиеентов в доннных отложеениях озераа
находится на уровне фона.
ф
Выводды
Проведден сравниттельный анаализ проб пприродных вод, отобранных из вводоема с. Суховерхов
С
в
Черновицккой области в весенний и осенний периоды 20
011-2012 гг. Определенно содержание тяжелыхх
металлов, аммонийны
ых солей, ни
итритов, фоосфатов, жеелеза, сульф
фатов и хлооридов. Показано, чтоо
содержание указанны
ых ингредиеентов в теч ение исслед
дуемого периода не ппревышают показатели
и
санитарныхх значений
й. Только в весенний период сод
держание железа
ж
незнначительно превышаетт
ых металло
нормы Сан
нПиН Украи
ины. Устано
овлено, что концентрац
ции соединеений тяжелы
ов в донныхх
отложенияхх водоёма и мясе рыбы
ы практическки не превышают фонов
вых значениий.
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STAREA RADIOECOLOGICĂ A MEDIULUI REPUBLICII MOLDOVA.
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* Universitatea de Stat din Moldova
**Centrul Republican de Pedologie Aplicată
The results of multiyear investigations of natural radionuclide (U-238, Tn-232, Ra-226, K-40) and artificial
isotopes (Sr-90, Cs-137, I-131) content in soil and plants are presented. Six anomalous polluted areas were detected
after Chernobyl atomic station accident.

Key-words: soil, natural radionuclide, artificial radioisotopes.
Introducere
În condiţiile Terrei, radioactivitatea se divizează în naturală şi artificială. Cea naturală este determinată
de izotopii radioactivi de provenienţă naturală, care există de la formarea Sistemului solar. La ei se referă, în
primul rând, uraniul, toriul, radiul, potasiul-40 ş.a. Aceste elemente formează fondul radioactiv natural. În
afară de elementele radioactive naturale de origine terestră, unii izotopi radioactivi se formează ca rezultat al
interacţiunii razelor cosmice cu gazele atmo- sferei. Cele mai importante dintre ele sunt tritiul (H-3), beriliul
(Be-7, Be-10) şi carbonul (C-14).
Radionuclizii artificiali sunt izotopi, care în natură nu au existat. Ei au apărut ca rezultat al fisionării
nucleului atomic de către om, de proporţii mari odată cu construirea bombelor atomice şi nucleare, staţiilor
atomice electrice. La izotopii radioactivi artificiali se referă, în primul rând, stronţiul-90, cesiul-137, iodul131. Poluând mediul ambiant, radionuclizii artificiali agravează fondul radioactiv al lui. Radiatorii naturali
sunt, în temei, izotopi cu o viaţă de lungă durată. Perioada de înjunătăţire a lor (timpul pe parcursul căruia
numărul iniţial de nuclee radioactive se micşorează în medie de două ori) este de 10 8-1016 ani. Longevitatea
de injumătăţire a cantităţii stronţiului-90 şi cesiului-137 este corespunzător 28 şi 30 ani.
Sursele de poluare radioactivă
Ca rezultat al activităţii antropice, sporeşte fluxul necontrolat al substanţelor radioactive în biosferă şi se
creează o sursă adăugătoare de iradiere. La majorarea fondului radioactiv natural, contribuie spulberarea şi
dispersarea minereurilor ce conţin elemente radioactive şi deşeurile industriei de prelucrare a lor. O sursă
suplimentară de poluare a mediului prezintă staţiile termice electrice [16]. Analizele efectuate [27, 10, 3]
demonstrează că cenuşa volatilă, degajată la Staţia termică electrică din Moldova (Cuciurgan), chiar la
etapele finale de curăţare a ei (ultimele trepte ale dispozitivului de captare), conţine mai mult decât în sol:
radiu – de 3 ori, toriu – de 1,5 ori. Impactul radiologic al funcţionării termocentralelor a fost menţionat şi de
alţi autori [1, 7].
Cantitatea elementelor radioactive naturale în sol, într-o anumită măsură, poate fi sporită de
administrarea îngrăşămintelor minerale, pe care le conţine sub formă de balast. Astfel, în Germania, de la
începutul aplicării îngrăşămintelor minerale, conţinutul uraniului şi radiului în solurile înnobilate s-a majorat
corespunzător cu 9 şi 6%, iar doza iradierii a crescut cu 5% [20]. În mai multe ţări s-a depistat faptul dublării
concentraţiei în sol a uraniului [6] şi toriului [18] în raioanele administrării intense a îngrăşămintelor
minerale.
Analizele îngrăşămintelor minerale, furnizate în Moldova [10, 3], demonstrează că ele conţin mai cu
seamă toriu, cantitatea căruia este mai ridicată în cele fosforice, datorită concentraţiei sporite a acestui
element în materia primă − apatita. Cantitatea Th-232 în îngrăşămintele minerale este determinată de
tehnologia producerii lor şi nu depăşeşte mai mult de 2,5 ori conţinutul mediu al acestui radioizotop în
solurile Moldovei. Merită o atenţie deosebită concentraţia înaltă a radiului în făina de fosforite. Însă întrucât
conform tehnologiei producerii, ea se adaugă în cantităţi mici pentru neutralizarea acidului, conţinutul
acestui element nu se majorează suficient în îngrăşămintele minerale. Aplicarea directă a acestei materii
prime în calitate de îngrăşăminte ar contribui la majorarea considerabilă a radiului în solurile fertilizate.
Conţinutul K-40 în îngrăşămintele fosforice este neînsemnat – în limitele sensibilităţii metodei analitice.
Cantitatea ridicată a acestui radionuclid în îngrăşămintele complexe este condiţionată de tehnologia
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producerii lor, în procesul căreia la fosfatul de amoniu se adaugă nitrat şi clorid de potasiu. Este lesne de
înţeles că cu majorarea conţinutului acestui element sporeşte şi cantitatea radioizotopului lui, a cărui pondere
constitue 0,0119%. Iată de ce conţinutul acestui izotop în îngrăşămintele de potasiu este mai înalt.
În condiţiile experienţelor de câmp de lungă durată, s-a constatat că cantitatea toriului, introdus în sol cu
îngrăşămintele minerale, este în medie de 14-28 ori mai mare decât evacuarea lui cu recolta culturilor
agricole, fapt ce indică tendinţa poluării radioactive a terenurilor agricole, ca rezultat al administrării intense
a îngrăşămintelor minerale [10, 3]. Calculele, efectuate de noi, demonstrează că aplicarea dozei P120 pe
parcursul a 30 de ani poate majora conţinutul toriului în stratul arabil al solului în medie cu 0,06-0,08%
(24,6-32,8 Bq/kg), adică cantitatea lui se dublează.
Drept sursă de bază a poluării mediului ambiant cu radionuclizi artificiali au servit experimentele cu
bombe atomice şi termonucleare, accidentele la staţiile atomice electrice. Efectuarea experimentelor cu
aceste arme a condus nu numai la poluarea locală, or şi globală a Terrei cu izotopi radioactivi artificiali. Produsele radioactive, formate la exploziile nucleare, au fost injectate sub formă de aerosol în straturile superioare ale atmosferei, de unde continuă să cadă pe suprafaţa terestră până la ora actuală. Sedimentări radioactive maxime au loc între latitudinile 40-500. Teritoriul Republicii Moldova este situat între 45021'-48035'
latitudine nordică, deci în epicentrul precipitaţiilor radioactive globale.
În jurul teritoriului Republicii Moldova, la distanţe de 125-400 km, se află 7 staţii atomice electrice, care
influenţează simţitor polurea mediului înconjurător. După accidentul de la Staţia Atomică Electrică
Cernobâl, din 26 aprilie 1986, nivelul fondului radioactiv al teritoriului Moldovei a crescut brusc [22, 10, 3].
Investigaţiile multianuale referitoare la conţinutul elementelor radioactive naturale şi a radioizotopilor
artificiali în componentele mediului Moldovei şi ciclul trofic au fost generalizate anterior [15, 28, 26, 27].
După accidentul Cernobâl, pe teritoriul republicii au fost depistate 6 zone anomal contaminate cu iod-131,
cesiu-137 şi stronţiu-90 [17, 22, 10, 3].
Materiale şi metode
Conţinutul elementelor radioactive naturale în sol şi plante a fost determinat în Laboratorul Radiologie
Agricolă al Filialei Chişinău a Institutului Central de Deservire Agrochimică al Ministerului Agriculturii al
URSS (actualmente Laboratorul Radiologie şi Control Radiaţional, Centrul Republican de Pedologie
Aplicată), la aparatul gamaspectrometric AI-256 şi AI-1024, iar a radioizotopilor artificiali – Sr-90 şi Cs-137
− cu metoda radiochimică. Ca unitate de radioactivitate se consideră beqerelul (Bq) – o dezintegrare nucleară
într-o secundă.
Rezultate şi discuţii
Conţinutul elementelor radioactive naturale
Caracteristica statistică a conţinutului elementelor radioactive naturale în stratul arabil al solurilor
Moldovei este demonstrată în Tab.1 [10, 3].
Tabelul 1
Caracteristica statistică a conţinutului elementelor radioactive
naturale în stratul arabil (0-30) al solurilor RM, Bq/kg
Tip, suptip de sol
TORIU-232
Cenuşii de pădure
Cernoziomuri:
levigate
tipice
obişnuite
carbonatice
erodate
Soloneţuri stepice
Aportate din vâlcele
Aluviale

Limitele oscilării

x

s

53

10,3-40,2

32,8

53
31
97
155
21
19
7
17

22,6-43,9
23,8-40,2
24,6-47,6
36,9-58,6
21,7-34,0
31,2-42,2
16,4-33,2
11,1-45,5

35,3
34,9
37,7
34,4
30,3
37,3
24,6
32,0

n

106

sx

V

Ps

1,67

0,23

20,76

2,85

1,14
0,98
1,10
1,43
0,85
0,87
1,48
1,75

0,16
0,18
0,11
0,11
0,19
0,20
0,56
0,43

13,30
11,59
11,89
17,08
11,48
9,59
24,45
22,52

1,83
2,08
1,21
1,37
2,51
2,20
9,24
5,45
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Cenuşii de pădure
Cernoziomuri:
levigate
tipice
obişnuite
carbonatice
erodate
Soloneţuri stepice
Aportate din vâlcele
Aluviale

53
53
31
97
155
21
19
7
17

Cenuşii de pădure
53
Cernoziomuri:
levigate
53
tipice
31
obişnuite
97
carbonatice
155
erodate
21
Soloneţuri stepice
19
Aportate din vâlcele
7
Aluviale
17
ADNOTARE: n − numărul probelor;
x − media aritmetică;
s − devierea standardizată;
Sx − marja de eroare;
v − coeficientul variaţiei;
Ps − precizia experienţei.

RADIU-226
14,8-51,1

33,3

1,99

0,27

21,97

3,02

22,9-54,4
25,2-50,7
24,1-59,9
12,2-47,0
22,9-49,2
25,9-46,3
18,5-40,7
21,8-45,5
POTASIU-40
250-568

35,9
37,4
37,4
34,4
39,2
34,0
31,1
33,7

2,21
1,83
1,58
1,79
1,91
1,44
2,39
1,57

0,30
0,33
0,16
0,14
0,42
0,33
0,90
0,38

22,89
17,97
15,75
19,21
18,05
15,56
28,52
17,22

3,14
3,23
1,60
1,54
3,94
3,57
10,78
4,18

431

0,27

0,04

14,62

2,01

363-568
341-568
295-590
136-590
250-499
477-613
295-431
159-658

477
499
454
409
409
545
363
499

0,21
0,24
0,27
0,23
0,29
0,17
0,36
0,49

0,03
0,04
0,03
0,02
0,06
0,04
0,13
0,12

9,85
11,21
13,69
12,58
16,50
7,28
22,81
22,00

1,35
2,01
1,39
1,01
3,60
1,67
8,62
5,34

În afară de stratul arabil, conţinutul elementelor radioactive (U-238, Th-232, Ra-226, K-40) a fost
determinat în 41 de profiluri depline şi 12 sondaje ale diverselor tipuri şi subtipuri de soluri ale RM [15, 10].
În baza a 750 de probe se caracterizează limitele oscilării şi conţinutul mediu al Th-232, Ra-226 şi K-40 în
graniţele raioanelor administrative ale Republicii Moldova [10, 3].
Concentraţia acestor radionuclizi este mai scăzută în solurile provinciei pedologice silvice (zona
Codrilor), mai cu seamă a raioanelor pedologice de soluri brune şi cenuşii ale pădurilor de fag şi stejarcarpen din Codrii Centrali înalţi, cernoziomurilor argiloiluviale şi levigate, solurilor cenuşii ale pădurilor de
stejar şi carpen-stejar ale părţii deluroase-văluroase a Codrilor (raionarea pedoecologică de Ursu, 1980).
Un baza sistematizării datelor privitoare la conţinutul radioelementelor naturale în soluri (inclusiv 537
date referitoare la solurile Moldovei, prezentate de noi) şi prelucrarea lor statistică, Institutul Central de
Deservire Agrochimică din Moscova [25] a elaborat clasificarea solurilor după conţinutul acestor
radionuclizi (Tab.2).
Tabelul 2
Gruparea solurilor după conţinutul radionuclizilor naturali, Bq/kg
Radionuclidul

Grupa
I

U-238
Th-232
Ra-226
K-40

≤ 5,4
≤ 17
≤7
≤ 210

II

III

5,5-10,4
18-55
8-54
220-1420

10,5-15,8
56-94
55-101
1430-2630
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IV
≥ 15,9
≥ 95
≥ 102
≥ 2640

NOOSFERA
Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2012, nr.8
Conform acestei clasificări, solurile Moldovei după conţinutul Th-232, Ra-226 şi K-40 se referă la
grupa a II-a, iar a U-238 − la a III-a şi a IV-a. Pornind de la gradaţia sus-numită şi comparaţia cu concentraţia
elementelor radioactive naturale în solurile lumii [11], a fost trasă concluzia că nivelul fondului radioactiv
natural al învelişului de sol al Moldovei este în limitele lui fireşti. Apropo, şi în culturile agricole, conţinutul
elementelor radioactive naturale este în limitele sale fireşti [26, 27, 10, 3, 5].
Cantitatea toriului-232 în stratul arabil al solurilor RM este sub valorile clarcului [13] scoarţei terestre
(41 Bq/kg) şi litosferei (53 Bq/kg) şi constituie în medie 32 Bq/kg (Tab.1). Cantitatea medie a acestui
radionuclid în solurile globului pământesc constituie 24,6 Bq/kg [24]. Se poate conchide că evoluţia scoarţei
terestre nu a condus la sporirea suficientă a radionuclidului dat chiar şi în astfel de soluri biogene, cum sunt
cernoziomurile.
Conform clasificării geochimice a elementelor după specificul migraţiunii lor în landşaft, toriul se referă
la cele puţin mobile [23]. El intră în reţeaua cristalină a mineralelor rezistente la alterarea chimică. Acest
element nu se dizolvă în apă şi, în temei, migrează cu materialul detritic şi suspensiile fine [12]. Mai
pronunţată este migraţiunea lui condiţionată de circuitul biologic [10]. De notat că cu uşurarea texturii
solurilor cantitatea toriului se micşorează până la 3,7 Bq/kg, în cele nisipoase, adică de 10 ori [10].
Conţinutul mediu al radiului-226 în solurile Moldovei este de sute de ori mai mare decât clarcul acestui
element, care constituie 0,74 Bq/kg în scoarţa terestră şi 0,37 Bq/kg în litosferă [13]. În procesul evoluţiei
scoarţei terestre, a avut loc concentrarea acestui radionuclid în învelişul de sol. Radiul se referă la migranţii
apoşi mobili [23]. Conţinutul lui mediu în diferite tipuri şi subtipuri de soluri în Moldova oscilează în limitele
31,1-39,2 Bq/kg (Tab.1). Minerale proprii nu formează şi se găseşte în stare dispersată, iar în unele cazuri adsorbită [12]. Cu uşurarea texturii solului cantitatea radiului se micşorează de 3 ori − până la 12,2 Bq/kg [10].
Fluxul potasiului-40 în biosferă practic nu este supravegheat, cu toate că acest lucru este necesar în
cazurile când în substanţe, cum ar fi îngrăşămintele minerale, împreună cu acest element sunt şi alţi
radioizotopi. Concentraţia potasiului radioactiv în ele ajunge până la 8172 Bq/kg, ce este de 15-23 ori mai
mult decât conţinutul mediu în sol [10].
În solurile Moldovei conţinutul mediu al K-40 constituie 363-545 Bq/kg (Tab.1). Aceste valori sunt mai
joase decât clarcul scoarţei terestre şi litosferei 636-681 Bq/kg [13]. Solurile globului pământesc conţin în
medie 341 Bq/kg de K-40 [24]. În aşa mod, ca rezultat al dezvoltării istorico-naturale a Terrei, s-au format
solurile cu o concentraţie mai mică a potasiului radioactiv, decât în scoarţa terestră şi litosferă.
Cu uşurarea granulometrică, în solurile nisipoase, cantitatea acestui radioizotop se micşorează de 3 ori –
până la 159 Bq/kg. Coeficientul variaţiei conţinutului K-40 oscilează în limitele 7,3-22,8, toriului – 9,6-24,5,
radiului – 15,6-28,5, uraniului – 8,0-26,5%[10]. Aşadar, concentraţia acestor radionuclizi în sol este
determinată, în temei, de componenţa granulometrucă.
Conţinutul mediu al U-238 în stratul arabil al solurilor Moldovei variază în limitele 8,6-36,0 Bq/kg,
constituind în medie 19,7 Bq/kg [15, 10, 3]. Clarcul acestui izotop (Bq/kg) este 49,2 în scoarţa terestră şi
30,8 în litosferă [13]. În solurile globului pământesc conţinutul U-238 constituie 29,5 Bq/kg. Cercetările
noastre indică că acest radioelement se concentrează în fracţia argilei fine. În procesul irigării, are loc
levigarea uraniului din stratul arabil [10], fapt marcat ulterior şi de alţi autori [19].
Conţinutul unor radiozotopi artificiali şi repercusiunea accidentului Cernobâl
Sursa principală de poluare a mediului cu radionuclizi artificiali este aerosolul radioactiv injectat în
atmosferă în urma experienţelor cu arme nucleare, accidentelor staţiilor atomice electrice (SAE) şi
întreprinderilor ciclului nuclear. Sub influenţa forţei de gravitaţie (depuneri „uscate”), ploilor şi zăpezilor
(depuneri „umede”) substanţele radioactive treptat sedimentează pe suprafaţa Terrei. Troposfera se curăţă
mai rapid, în timp de o lună, pe când stratosfera mai încet, pe parcursul a 2-3 ani [11].
După accidentul de la SAE Cernobâl, în Chişinău, β-activitatea depunerilor s-a majorat, în mai 1986,
până la 19.6.10³ Bq/m²/ lună. Ulterior, acest indice treptat s-a redus considerabil până la 16,8 Bq/m²/lună, în
decembrie a aceluiaşi an.
În ajunul accidentului de la SAE Cernobâl conţinutul Sr-90 (Bq/kg) în solurile zonei de Nord a
Moldovei (Tab.3), în temei, era mai jos de 3,7 (71%), Centrale – 7,4-11,1 (45%), Sudice – 3,7-7,4 (93%). În
medie pe republică, conţinutul acestui izotop artificial predomină în limitele 3,7-7,4 Bq/kg sol (52%).
Conţinutul major al Sr-90 în limitele 14,8-18,5 Bq/kg sol a fost depistat numai în 8 puncte de repere
constante din 46 în zona centrală (17%) şi 8 puncte din 132 în zona sudică – 6% [ 28, 10, 3].
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Tabelul 3

Nivelul conţinutului radionuclizilor în sol, Bq/kg

Cartela distribuirii concentraţiei radionuclizilor artificiali în solurile Moldovei, a.1984

Bq/kg
<3,7
3,7-7,4
7,4-11,1
11,1-14,8
14,8-18,5

Zona de Nord

Sr-90

Nr. cazurilor
22
8
1
-

Zona Centrală

Cs-137

%
71
26
3
-

Nr. cazurilor
9
19
3
-

Sr-90

%
29
61
10
-

Nr. cazurilor
9
21
8
8

Zona de Sud

Cs-137

%
20
45
17
17

Nr. cazurilor
32
11
3
-

Sr-90

%
70
24
7
-

Nr. cazurilor
51
4
-

Media pe republică

Cs-137

%
93
7
-

Nr. cazurilor
51
4
-

Sr-90

%
93
7
-

Nr.cazurilor
22
68
26
8
8

Cs-137

%
17
52
20
6
6

Nr.cazurilor
92
34
6
-

%
70
26
5
-

Conţinutul Cs-137 (Bq/kg sol) în acea perioadă de timp (Tab.3) în zona de Nord a Moldovei oscila
predominant în limitele 7,4-11,1 (61%), Centrală şi Sudică în limitele 3,7-7,4 (corespunzător 70% şi 93%).
Conţinutul major al acestui radionuclid în limitele 11,1-14,8 Bq/kg sol a fost scos la iveală în zona de Nord şi
Centrală în câte 3 puncte (corespunzător 10% şi 7%).
Investigaţiile indicau că, în fond, poluarea terenurilor a fost cauzată de depunerile radioactive globale
„vechi”, în urma experimentelor anterioare cu arme nucleare. De notat că în medie pe republică numai în 22
cazuri (17,0%) conţinutul radionuclizilor < 3,7 Bq/kg sol nu prezenta pericol, pe când în 68 cazuri (52%)
nivelul poluării se mărginea cu „potenţial periculos”, iar în 42 de cazuri (32%) era sub limitele „potenţial
periculos”. Astfel ajungem la concluzia că încă până la accidentul de la SAE Cernobâl, conform gradaţiei
respective [21], o treime din suprafaţa Moldovei deja era contaminată aproape ca potenţial periculos, nivelul
poluării fiind numai cu circa o ordine de mărime mai jos de 10-6 Curie/m² [28, 10, 3].
După accidentul de la SAE Cernobâl din anul 1986, nivelul fondului radioactiv al Moldovei a crescut
brusc. Depunerile radioactive, cauzate de aceasta avarie, au căzut neuniform pe teritoriul republicii, în
funcţie de factorii meteorologici, în special de curenţii maselor de aer. Dacă anterior fondul gama pe
teritoriul republicii varia în limitele 8-12 µR/h, apoi în luna mai a anului 1986, dupa avaria de la SAE
Cernobâl, el a crescut până la 50-200 µR/h, unele terenuri atingând doze de iradiere şi mai mari (Tab.4), de
exemplu, 402 în raionul Soroca, 321 – în (Sofia) Drochia, 257 – în raionul Ştefan Vodă [22, 8, 3]. De notat
că în cazurile când iradierea depăşeşte valoarea de 60 µR/h, sunt necesare măsuri prompte de controale
speciale şi profilaxie.
Către anul 1988 fondul radioactiv s-a redus în medie la 17-22 µR/h [22, 8, 3]. Imediat după avaria de la
SAE Cernobâl, radioactivitatea solurilor şi plantelor era mai ridicată datorită prezenţei radioizotopilor de
scurtă durată. Actualmente, el constitue în medie 11-17 µR/h [4, 8, 3, 5], iar în zona de Nord – 22-28 µR/h.
Cu scopul studierii complete a situaţiei radiaţionale a teritoriului Republicii Moldova, în anul 1991, a
fost efectuată relevarea aerogamaspectrometrică la scara 1:200 000, care a permis depistarea a şase terenuri
anomal contaminate [17] . În 1993-1994, ele au fost studiate mai detaliat prin măsurători terestre şi analize
de laborator, care au stabilit predominarea în substanţele radioactive sedimentate a Cs-137 (Tab.4). Cantitatea lui în sol s-a majorat suficient, iar în unele locuri, de zeci de ori. Astfel, pe terenurile agricole ale comunelor Sobar şi Oclanda, raionul Soroca, conţinutul Cs-137 (Bq/kg sol) a atins valorile corespunzător 294 şi
197, s. Albiniţa, raionul Făleşti – 47, s.Chirsovo, raionul Comrat – 36,1, s. Erjovo, raionul Râbniţa – 29, raionul Cahul – 36, în pădurea s. Ţariovca, raionul Rezina – 32. În orizontul superior înţelenit (0,5 cm) sub fâneţe în solurile pădurii s.Ţariovca conţinutul radiocesiului a constituit 138 Bq/kg sol, iar a pădurii s. Sobar,
raionul Soroca − 1431 Bq/kg sol. A fost constatată pe unele terenuri şi sporirea considerabilă a Sr-90 până la
109

NOOSFERA
Revistă ştiinţifică, de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică, 2012, nr.8
130 Bq/kg sol s. Sobar, raionul Soroca, 32 Bq/kg sol (s.Ţariovca, raionul Rezina) [22, 8, 3]. În orizonturile
înţelenite şi sub păduri, radioactivitatea solurilor era mai sporită cu 3-7 µR/h.
Pe parcursul următorilor ani – timp aproape că egal cu longevitatea de înjumătăţire (dezagregarea nucleelor) a cantităţii Sr-90 şi Cs-137, precum şi ca rezultat al migraţiunii descendente a radioizotopilor pe profilul solului, pierderilor pedoerozionale cu scurgerile solide şi lichide, evacuarea acestor elemente cu recolta,
conţinutul lor pe aceste terenuri s-a redus de câteva ori. Nu încape îndoială că monitoringul radiologic al
acestor terenuri trebuie continuat, cu includerea studiului impactului asupra sănătăţii populaţiei.
Tabelul 4
Radioactivitatea terenurilor anomal contaminate
Terenul

c. Cremenciug, raionul Soroca
oraşul Soroca
c. Sofia, raionul Drochia
c. Sadova, raionul Călăraşi
c. Pruteni, raionul Făleşti
c.Carmanova, raionul Grigoriopol

Suprafaţa,
km²

Numarul
de probe
de sol

160
4
16
100
4
4

67
3
14
47
5
5

Valorile maximale
Fondul
Densitatea Conţinutul
radiaţional,
poluarii,
Cs-137,
µR/h
Cs-137,
Bq/kg
Ci/km²
35,0
2,18
1020,0
17,7
0,50
299,8
21,5
0,99
336,0
17,0
0,70
188,7
17,6
0,40
108,8
18,2
0,60
138,5

Mai puternic au fost poluate cumpenele apelor si interfluviile cu altitudine maxime. Adeseori, ca
rezultat al aratului, cantitatea sporită a radionuclizilor artificiali este permutată sub stratul arabil. Au fost
depistate (s.Sadova, raionul Călăraşi; s.Sofia, raionul Drochia; s.Oclanda, raionul Soroca; s.Hlinaia,
raionul Grigoriopol) profiluri de sol cu al doilea maximum al conţinutului radiocesiului. În s.Grigorăuca
(raionul Soroca) concentraţia acestui radionuclid la adincimea 60 cm era mai mare (43 Bq/kg) decât în
stratul arabil (31 Bq/kg) [17, 8]. Aceste fenomene se datorează desfundării solurilor, migraţiunii
sedimentelor substanţelor radioactive ale anilor precedenţi accidentului de la SAE Cernobâl. Are loc
migratiunea Sr-90 şi radiocesiului pe elementele reliefului [10, 3].
După accidentul Cernobâl, conţinutul Sr-90 şi Cs-137 în culturile agricole pe terenurile poluate cu substanţe radioactive s-a majorat considerabil, însă a fost totuşi mai jos de limita concentraţiei admisibile (LCA).
În organele vegetative, coeficientul acumulării acestor radioizotopi este cu o ordine de mărime mai mare
decât în boabe, acumulându-se mai cu seamă în frunzele tutunului, masa verde a lucernei, ierburilor, ierbii de
sudan, sorgului [10, 3, 5].
În primele zile după accidentele nucleare şi injectarea substanţelor radioactive în atmosferă cel mai mare
pericol pentru poluarea mediului prezintă I-131. Dar, datorită perioadei de înjumătăţire relativ scurte (8,05
zile), acest radioizotop nu se acumulează în sol în cantitaţi mari. El contaminează plantele, mai cu seamă pe
cale aeriană. În primele decade după accidentul Cernobâl, ierboasele erau totalmente poluate cu I-131,
conţinutul căruia depăşea de 2,4-15,5 ori LCA. În laptele vacilor, cantitatea lui depăşea această restricţie de 3
ori [10, 3]. Contaminarea produselor cerealiere şi animaliere cu radionuclizi în acea perioadă a fost
constatată şi în Romania [2].
Datorită faptului că de la accidentul Cernobâl a trecut o perioadă de timp aproape egală cu longevitatea
de înjumătăţire a cantităţii Sr-90 şi Cs-137, s-a redus semnificativ nivelul de radioactivitate al învelişului de
sol, diminuându-se şi tranziţia radionuclizilor în recoltele culturilor agricole. Conţinutul de Sr-90 şi Cs-137
în producţia vegetală a atins nivelurile de până la catastrofa Cernobâl. Situatia radiaţională pe parcursul
ultimilor ani este stabilă [5, 4, 8].
În încheiere, mentionăm că accidentul de la SAE Cernobâl, experimentele cu arme nucleare ce au avut
loc pe Terra demonstrează cu prisosinţă pericolul real al poluării radioactive a teritoriului Republicii Moldova. Situaţia radiologică este potenţial agravată-periclitată şi de faptul funcţionarii în jurul nostru, la o distanţă
de 125-140 km, a 7 staţii atomoelectrice.
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Totodată, trebuie de avut în vedere că teritoriul Moldovei poate fi afectat şi de accidentele ce pot avea
loc la distanţe cu mult mai mari. Astfel, după catastrofa de la Staţia Electrică Termonucleară Fucusima, Japonia, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a depistat în aerosolul atmosferei cantităţi, deşi neînsemnate, de Cs137 (8,9·10-5Bq/m3), Sr-90 (2,4·10-5 Bq/m3), K-40 (11,0·10-3 Bq/m3) şi urme de I-131 (3,0·10-5 Bq/m3) [4].
În plus, Moldova este situată între latitudinile 40-50º − epicentrul precipitaţiilor radioactive globale. Susnumitele aspecte determină organizarea unui sistem radiologic riguros. Specificul administrării în condiţiile
contaminării terenurilor agricole se reduce la necesitatea obţinerii producţiei agricole cu un conţinut minim
al radionuclizilor [5, 8, 9].
Concluzii
1. Conţinutul elementelor radioactive naturale în solurile Moldovei şi culturile agricole este în limitele
lui fireşti. Cu uşurarea texturii solurilor, cantitatea toriului se micşorează de 10 ori, iar a radiului şi
radiopotasiului de 3 ori.
2. Nivelul fondului radioactiv al mediului Republicii Moldova a crescut ca rezultat al poluării lui cu
radioizotopi artificiali în urma experimentelor anterioare cu arme nucleare, accidentelor ce au avut loc la
întreprinderile şi staţiile electrice termonucleare. Către a.1986, până la accidentul Cernobâl, conform gradaţiei respective, o treime din suprafaţa solurilor Moldovei deja era contaminată aproape potenţial periculos.
3. După accidentul Cernobâl, a avut loc poluarea masivă a mediului Republicii Moldova cu radioizotopi artificiali, fiind depistate 6 zone anomal contaminate. Cu toate acestea, cantitatea Sr-90 şi Cs-137 în sol
şi culturile agricole nu a depăşit limita concentraţiei admisibile (LCA). În primele decade însă conţinutul I131 în masa verde (nutreţurile suculente) depăşea LCA de 2,4-15,5 ori, fapt ce a contribuit la acumularea lui
în laptele oilor şi vacilor în cantităţi mai mari de restricţia respectivă.
4. Ţinând cont de faptul că în jurul teritoriului Republicii Moldova, la distanţe de 125-400 km, sunt
situate 7 staţii atomoelectrice, care influenţează simţitor poluarea mediului înconjurător, accidentele spontane
ce pot avea loc la staţiile din alte regiuni (recent fiind „Fucusima”) monitoringul radiologic necesită efectuarea lui în premanenţă.
Direcţiile principale în perfecţionarea metodologiei efectuării monitoringului radiologic sunt:
perfecţionarea sistemului controlului radiaţional, studierea sistematică a nivelurilor de poluare a terenurilor şi
producţiei agricole, legităţilor migraţiunii radionuclizilor în ciclurile ecologice şi trofice, depistarea
landşafturilor elementare „critice” pe teritoriul contaminat.
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CALCULE ALE INDICELUI DE CONTINENTALISM PE TERITORIUL EURASIEI
Anatolie PUŢUNTICĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol
In this article are represented some calculations of the Eurasia's continentalism indexes using Hromov and
Conrad's formulas, pointing out the encrease of the continentalism's index from west to east in Eurasia.
Cuvinte-cheie: climă temperată, circulaţie vestică, amplitudine termică anuală, indice de continentalism.

Introducere. Climatul temperat continental este, de obicei, situat în interiorul continentelor, unde există
suprafeţe mari de uscat în toate direcţiile, deşi alteori este determinat de orientările lanţurilor muntoase. Masa
mare de uscat amplifică efectul climatului continental atât în absorbţia, cât şi în pierderea căldurii. Spre
exemplu, în Siberia, Mongolia şi Asia Centrală se ilustrează foarte clar rolul maselor mari de uscat în
definirea climatului temperat continental tipic. Extensiunea ariilor continentale atenuează influenţa maselor
de aer oceanic. Datorită conductibilităţii uscatului continental, diferenţele de temperatură între lunile extreme
sunt mari (20-250), accentuându-se spre interiorul continentelor, iar valorile medii ale temperaturii sunt
variabile (5-100C). Circulaţia vestică (vânturile de vest) este înlocuită pe spaţii mari – datorită deschiderii
largi spre zonele reci – cu o circulaţie predominant nordică, ce face ca precipitaţiile să fie reduse. Cu cât
pătrundem în interiorul continentelor, clima devine mai excesivă, fapt ce a determinat apariţia unor arii cu un
climat arid („deşerturile reci” din centrul Asiei).
Celălalt factor determinant îl reprezintă lanţurile muntoase înalte, care reţin umiditatea transportată de
nori. Spre exemplu, în America de Nord, din cauza orientării lanţului Munţilor Stâncoşi de la nord spre sudvest şi sud-sud-vest, toate zonele situate la est de aceştia au climă temperat continentală, din cauza barierei
naturale a Stâncoşilor. Ca un contraexemplu se poate menţiona lanţul Alpilor, care deşi suficient de înalt,
fiind orientat de la vest la est, nu blochează accesul masiv al umidităţii oceanice înspre interiorul
continentului european. Cea mai mare parte a populaţiei umane a planetei noastre locuieşte în zonele
temperate, şi în special în emisfera nordică.
Indicii ecometrici climatici reprezintă formule de calcul pentru favorabilitatea climatică, luând în considerare valorile efective ale factorilor climatici principali (Pătroescu, 1987). Interpretarea rezultatelor se face
fie prin încadrarea lor în tabelele de valori precalculate, fie prin comparaţii spaţiale, respectiv altitudinale.
Clasificarea climatelor şi calculul indicilor de ariditate, respectiv pluviometrici (de erozivitate climatică
etc.) sunt probleme care i-au preocupat pe unii dintre cei mai cunoscuţi climatologi ai secolului XX (de
Martonne, Thornthwaite, Gaussen). În scopul găsirii unei expresii matematice general-valabile a valenţelor
ecologice ale unui sit, au luat naştere o serie întreagă de formule şi tabele de interpretare, unele bazându-se
pe factorii climatici, altele pe cei biogeografici.
Pentru caracterizarea climei, indicii cei mai utilizaţi sunt valorile medii ale diferiţilor parametri, valori
calculate pe o perioadă suficient de lungă de observaţii efectuate la staţiile meteorologice. Compararea
datelor referitoare la temperatură, precipitaţii, nebulozitate, vânt etc. permite identificarea regiunilor cu
condiţii analoge pentru culturi agricole, direcţii de propagare a unei potenţiale poluări, amplasarea optimă a
unui traseu de cale ferată sau a unei linii aeriene etc. Hărţile cu izolinii permit descoperirea sau confirmarea
legilor de formare şi evoluţie ale climei. La tropice regimul termic este cvasiuniform, la latitudini temperate
variabilitatea condiţiilor constituie o particularitate principală a regimului climatic. Prin urmare, în prelucrarea datelor climatologice se acordă o mare importanţă valorilor extreme (minime sau maxime absolute),
precum şi valorilor medii lunare maxime sau minime. Diferenţa dintre valorile maxime şi minime se numeşte
amplitudine, iar în cazul valorilor extreme absolute, amplitudine absolută. Frecvenţa reprezintă numărul de
cazuri înregistrate pentru un anumit parametru într-un anumit interval de timp (temperatură, cantitate de
precipitaţii etc.). Pentru fenomenele atmosferice se recurge la numărul mediu lunar de zile cu un anumit
fenomen (ceaţă, grindină, viscol ş.a.m.d.).
Frecvenţa intervalelor parametrilor climatici, reprezentată sub formă de tabele sau sub forma
curbei repartiţiei, exprimă sintetic toate valorile pe care parametrul respectiv le are în diferite intervale de
timp, precum şi frecvenţa acestor valori.
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Frecvenţa constituie caracteristica cea mai completă a variabilităţii parametrilor. Pentru indicarea variaţiei valorilor în anumiţi ani, se calculează abaterile medii ale parametrilor de la normală, adică de la media
plurianuală. Abaterile de la normală se numesc anomalii. Termenii „normală” şi „anomalie” au un caracter
convenţional. Pentru termenul „normală”, convenţionalitatea constă în faptul că valoarea medie plurianuală
nu este valoarea cea mai frecventă. Referitor la anomalii, datele pe anumiţi ani nu pot fi considerate anormale, deoarece abaterile de la media plurianuală sunt obişnuite, constituind o particularitate reală a climei.
Omogenitatea seriilor de observaţii meteorologice − seriile de observaţii în baza cărora se analizează
valorile parametrilor şi se realizează deducţiile plurianuale trebuie să conţină date, nu numai exacte, ci şi
omogene, în vederea comparării climelor diferitelor regiuni şi studiului schimbării condiţiilor climatice în
timp. O serie de observaţii se consideră omogenă dacă variaţia datelor de la un interval de timp la altul:
– depinde exclusiv de condiţiile climatice specifice perioadei de timp;
– nu depinde de schimbarea aparaturii de măsură, de momentul efectuării observaţiilor, de modul de
apreciere a fenomenelor de către observatori (subiectivismul).
În continuare, vom analiza cum se modifică indicele de continentalism, cu cât înaintăm spre „adâncurile”
continentului Eurasiatic. Astfel, s-au analizat indicii climatici pentru oraşele: Paris, Sankt Petersburg, Moscova,
Ekaterinburg şi Yakutsk, scoţând în evidenţă amplitudinea termică anuală şi latitudinea geografică.

Fig.1. Harta Eurasiei [clopoţel.enciclopedia.ro]
Tabelul 1
Datele climatice pentru oraşul Paris (1971-2000)
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

21.4
25.7
30.2
34.8
37.6
40.4
39.5
36.2
28.4
Maxime absolute 16.1
(61.0) (70.5) (78.3) (86.4) (94.6) (99.7) (104.7) (103.1) (97.2) (83.1)
°C (°F)

Noi.

Dec.

Anual

21
(70)

17.1
(62.8)

40.4
(104.7)

Temp. maxime
medii °C (°F)

6.9
8.2
11.8
14.7
19.0
22.7
(44.4) (46.8) (53.2) (58.5) (66.2) (72.9)

25.2
(77.4)

25.0
(77.0)

20.8
15.8
10.4
(69.4) (60.4) (50.7)

7.8
(46.0)

15.5
(59.9)

Temp. minime
medii °C (°F)

2.5
2.8
5.1
6.8
10.5
13.3
(36.5) (37.0) (41.2) (44.2) (50.9) (55.9)

15.5
(59.9)

15.4
(59.7)

12.5
9.2
5.3
(54.5) (48.6) (41.5)

3.6
(38.5)

8.5
(47.3)

Minime absolute
°C (°F)

−14.6 −14.7 −9.1
−3.5
−0.1
3.1
(5.7) (5.5) (15.6) (25.7) (31.8) (37.6)

6
(43)

6.3
(43.3)

1.8
−3.1
(35.2) (26.4)

−23.9
−23.9
(−11.0) (−11.0)

Cant.
precipitaţii mm

53.7

63.1

43

43.7

48.5

53

65

54.6

54.7

59.7

−14
(7)
51.9

58.7

Sursa: Meteo France, Paris − coordonate geografice: 480 51΄ 24˝ lat. N., 20 21΄ 3˝long. E; A=22,70
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Tabelul 2
Datele climatice pentru oraşul Sankt Petersburg
Lunile anului

Ian.

Feb.

Mar.

Dec.

Anual

Maxime absolute °C
(°F)

8.3
(46.9)

10.2
(50.4)

14.9
25.3 30.9 34.6 35.3 37.1 30.4 21.0 12.3
10.9
(58.8) (77.5) (87.6) (94.3) (95.5) (98.8) (86.7) (69.8) (54.1) (51.6)

37.1
(98.8)

Temp. maxime medii
°C (°F)

−3.1
(26.4)

−3
(26.6)

2.0
9.3 16.0 20.0 23.0 20.8 15.0 8.6
2.0
−1.5
(35.6) (48.7) (60.8) (68.0) (73.4) (69.4) (59.0) (47.5) (35.6) (29.3)

9.1
(48.4)

Temperaturi medii °C
(°F)

−5.5
(22.1)

−5.8
(21.6)

−1.3
5.1 11.3 15.7 18.8 16.9 11.6 6.2
0.1
−3.7
(29.7) (41.2) (52.3) (60.3) (65.8) (62.4) (52.9) (43.2) (32.2) (25.3)

5.78
(42.41)

Temp. minime medii
°C (°F)

−8
(17.6)

−8.5
(16.7)

−4.2
1.5
7.0 11.7 15.0 13.5 8.8
4.0 −1.8 −6.1
(24.4) (34.7) (44.6) (53.1) (59.0) (56.3) (47.8) (39.2) (28.8) (21.0)

2.7
(36.9)

Minime absolute °C
(°F)

−35.9 −35.2 −29.9 −21.8 −6.6 0.1
4.9
1.3 −3.1 −12.9 −22.2 −34.4
(−32.6) (−31.4) (−21.8) (−7.2) (20.1) (32.2) (40.8) (34.3) (26.4) (8.8) (−8.0) (−29.9)

−35.9
(−32.6)

Precipitaţii, mm

44

33

37

Apr.

Mai

31

Iun.

46

Iul.

71

Aug.

79

83

΄

0

Sep.

Oct.

64

Noi.

67

56

51

662

΄

0

Sursa:Pogoda.ru.net; Sankt Petersburg − coordonate geografice: 59 57 lat. N., 30 19 long. E. Amplitudinea termică
anuală=31,50

Tabelul 3
Datele climatice pentru oraşul Moscova 1981-2010, recordurile 1879-prezent
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Noi.

Dec.

Maxime absolute °C (°F)

8.6
(47.5)

8.3
(46.9)

17.5
(63.5)

28.0
(82.4)

33.2
(91.8)

34.9
(94.8)

38.2
(100.8)

37.3
(99.1)

32.3
(90.1)

24.0
(75.2)

14.5
(58.1)

9.6
38.2
(49.3) (100.8)

Temp. max. medii °C (°F)

−4
(25)

−3.7
(25.3)

2.6
(36.7)

11.3
(52.3)

18.6
(65.5)

22.0
(71.6)

24.2
(75.6)

21.9
(71.4)

15.7
(60.3)

8.7
(47.7)

0.9
(33.6)

−3
(27)

9.6
(49.3)

Temperaturi medii °C (°F)

−6.5
(20.3)

−6.7
(19.9)

−1
(30)

6.7
(44.1)

13.2
(55.8)

17.0
(62.6)

19.2
(66.6)

17.0
(62.6)

11.3
(52.3)

5.6
(42.1)

−1.2
(29.8)

−5.2
(22.6)

5.8
(42.4)

Temp. min. medii °C (°F)

−9.1
(15.6)

−9.8
(14.4)

−4.4
(24.1)

2.2
(36.0)

7.7
(45.9)

12.1
(53.8)

14.4
(57.9)

12.5
(54.5)

7.4
(45.3)

2.7
(36.9)

−3.3
(26.1)

−7.6
(18.3)

2.1
(35.8)

Minime absolute °C (°F)

−42.2
(−44)

−38.2
(−37)

−32.4
(−26)

−21
(−6)

−7.5
(18.5)

−2.3
(27.9)

1.3
(34.3)

−1.2
(29.8)

−8.5
(16.7)

−16.1
(3.0)

−32.8
(−27)

−38.8
(−38)

−42.2
(−44)

Precipitaţii mm

52

41

35

37

49

80

85

82

68

71

55

52

707

% umiditatea

83

80

74

67

64

70

74

81

81

84

85

76.7

77
΄

0

0

Anual

΄

Sursa: Thermograph.ru averages, 2011. Moscova − coordonate geografice: 55 45 lat. N, 37 37 long. E. Amplitudinea termică
anuală=340

Tabelul 4
Datele climatice pentru oraşul Ekaterinburg
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

Noi.

Dec.

Anual

Maxime absolute
°C (°F)

5.6
(42.1)

9.4
(48.9)

17.3
(63.1)

28.8
(83.8)

36.0
(96.8)

40.0
(104.0)

44.4
(111.9)

43.2
(109.8)

38.0
(100.4)

29.0
(84.2)

13.5
(56.3)

8.6
(47.5)

44.4
(111.9)

Temp. max. medii
°C (°F)

−10
(14.0)

−7.3
(18.9)

0.6
(33.1)

9.8
(49.6)

17.3
(63.1)

22.9
(73.2)

24.0
(75.2)

20.5
(68.9)

14.2
(57.6)

5.9
(42.6)

−3.1
(26.4)

−7.5
(18.5)

7.4
(45.3)

Temperaturi
medii °C (°F)

−13.6
(7.5)

−11.6
(11.1)

−4.2
(24.4)

4.4
(39.9)

11.1
(52.0)

16.9
(62.4)

18.5
(65.3)

15.3
(59.5)

9.5
(49.1)

2.4
(36.3)

−6.3
(20.7)

−10.7
(12.7)

2.7
(36.9)

Temp. min. medii
°C (°F)

−16.8
(1.8)

−15.2
(4.6)

−8.2
(17.2)

0.0
(32.0)

5.8
(42.4)

11.7
(53.1)

14.0
(57.2)

11.2
(52.2)

6.0
(42.8)

−0.3
(31.5)

−9
(16)

−13.6
(7.5)

−1.1
(30.0)

Minime absolute
°C (°F)

−51.6
(−60.9)

−42.4
(−44.3)

−39.2
(−38.6)

−21.8
(−7.2)

−13.5
(7.7)

−5.3
(22.5)

1.5
(34.7)

−1
(30)

−9
(16)

−26.6
(−15.9)

−39.2
(−38.6)

−51.7
(−61.1)

−51.7
(−61.1)

Precipitaţii mm

22.8

19.4

15.9

27.9

43.8

74.2

80.7

66.2

52.8

39.6

30.9

23.1

497.3

% umiditate

79

75

68

61

55

69

73

75

76

78

79

70.8

62
΄

΄

Sursa: pogoda.ru.net Ekaterinburg − coordonate geografice: 56 50 lat. N, 60 35 long. E.
Amplitudinea termică anuală=40,80
0

0
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Tabelul 5
Datele climatice pentru oraşul Yakutsk
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Noi.

Dec.

Anual

Maxime absolute °C
(°F)

−10.8
(12.6)

−2.2
(28.0)

8.3
21.1 31.1 35.1 38.4 35.4 27.0 20.5
(46.9) (70.0) (88.0) (95.2) (101.1) (95.7) (80.6) (68.9)

3.1
(37.6)

−3.9
(25.0)

38.4
(101.1)

Temp. max. medii
°C (°F)

−36.1
−29.1 −13.2 1.2 13.2 22.1 25.1 21.3 11.4 −3.8 −24.4
(−33.0) (−20.4) (8.2) (34.2) (55.8) (71.8) (77.2) (70.3) (52.5) (25.2) (−11.9)

−34.5
(−30.1)

−3.9
(25.0)

Temperaturi medii
°C (°F)

−39.5
−34.2 −21.1 −5.7 7.0 15.5 18.6 14.9 6.0
−8.4 −28.7
(−39.1) (−29.6) (−6.0) (21.7) (44.6) (59.9) (65.5) (58.8) (42.8) (16.9) (−19.7)

−37.9
(−36.2)

−9.5
(14.9)

Temp. min. medii
°C (°F)

−42.8
−39.2 −28.9 −12.5 0.7
8.8
12.0
8.5
0.6
(−45.0) (−38.6) (−20.0) (9.5) (33.3) (47.8) (53.6) (47.3) (33.1)

−41.3
(−42.3)

−15
(5)

−59.8
(−75.6)

−64.4
(−83.9)
238

Minime absolute °C
(°F)

−63
(−81)

Precipitaţii mm

9

8

6

9

% umidităţii

75

75

70

61

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

Oct.

−13
(9)

−33
(−27)

−64.4 −54.9 −41 −18.1 −5.4 −1.5 −7.8 −14.2 −40.9 −54.5
(−83.9) (−66.8) (−42) (−0.6) (22.3) (29.3) (18.0) (6.4) (−41.6) (−66.1)
17

39

54
0

57
΄

39
61
0

35

31

18

15

12

67

71

77

77

75

΄

Sursa: Pogoda.ru.net; Yakutsk – coordonate geografice: 62 02 lat. N, 129 44 long. E; Amplitudinea termică anuală=67,9

68.3
0

Cum am mai menţionat, gradul de continentalism al climei este cu atât mai accentuat, cu cât regimul
termic prezintă o amplitudine anuală mai mare, care la rândul ei este în funcţie de distanţa de la punctul
respectiv până la ţărmul mării. Acesta se poate calcula după formula:
,
în care: A reprezintă amplitudinea anuală a temperaturii aerului în °C, υ − latitudinea locului, iar a, b şi υ0 −
o serie de parametri pentru care Conrad (citat în Dissescu, 1971) a propus următoarele valori:
a = 1,7; υ0= 10°; b = –14.
CParis= [1,7×A/ sin(480+100)]-14= (1,7×22,7/ sin580)-14=38,59/0,8480 -14= 31,50;
CS-P=[1,7×A/ sin(590+100)]-14= (1,7×31,5/ sin690)-14= 53,55/0,9336 -14= 43,35;
CMoscova=[1,7×A/ sin(550+100)]-14= (1,7×34/ sin650)-14 = 57,8 / 0,9063 -14 =49,77;
CEkaterinburg=[1,7×A/ sin(560+100)]-14= (1,7×40,8/ sin660)-14 = 69,36/ 0,9135 -14= 61,92;
CYakutsk=[1,7×A/ sin(620+100)]-14= (1,7×67,9/ sin720)-14 = 115,43/0,9511 – 14 = 107,36
În urma calculelor efectuate, am construit curba de evoluţie a indicelui de continentalitate, reprezentată
în graficul de mai jos.
Evolutia indicelui de continentalism in Eurasia
120

107,36

100
80
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Cercetări experimentale
ISSN 1857-3517
O altă formulă de calcul al indicelui de continentalism este:
C = (A-5,4sinφ)/A (după Hromov),
unde A – amplitudinea termică anuală, υ – latitudinea punctului de calcul.
CParis= (A-5,4×sinυ)/A= (22,70 – 5,4×sin 480)/22,70 = (22,7-4,0753)/22,7= 18,6247/22,7= 0,82;
CS-P= (A-5,4×sinυ)/A= (31,50 – 5,4× sin 590)/31,50 = (31,5-4,6288)/31,5 = 26,8712/ 31,5 = 0,85;
CMoscova= (A-5,4 sinυ)/A= (340 – 5,4×sin 550)/340 = (34 – 4,4236)/34 = 29,5764/34 = 0,86;
CEkaterinburg = (A-5,4×sinυ)/A= (40,80 – 5,4×sin 560)/40,80 = (40,8-4,4766)/40,8= 36,3234/40,8= 0,89;
CYakutsk= (A-5,4×sinυ)/A= (67,90 – 5,4×sin 620)/67,90 = (67,9-4,7676)/67,9 = 63,1324/67,9 = 0,92.
La fel ca şi în primul caz, am construit evoluţia curbei de continentalism după formula lui Hromov.
După evoluţia curbei am constatat că nuanţele de continentalism sunt mai evidenţiate cu cât înaintăm în
interiorul Eurasiei.
Evoluţia indicelui de continentalism în Eurasia

0,95
0,92
0,9

0,89

0,85

0,86

0,85
0,82

0,8
0,75
C-Paris
0,82

Linia1

C-Sankt
Pet.

CMoscova

CEkaterin.

CYakutsk

0,86

0,89

0,92

0,85

Fig. 3
În urma cercetărilor duse, s-a ajuns la concluzia că clima temperată s-a format la latitudinile mijlocii şi
se caracterizează prin existenţa celor 4 anotimpuri. Clima temperat-continentală prezintă o foarte mare
instabilitate şi este foarte variabilă; vara, temperatura atinge valori tot atât de ridicate ca în regiunile
tropicale, în timp ce iarna scade ca în regiunile polare.
În zona temperată din emisfera nordică, s-au înregistrat valori extreme de temperatură: 580C la Death
Valley în California (SUA) şi -700C la Verhoiansk, în Siberia. În această din urmă localitate, diferenţa dintre
temperatura lunii celei mai calde (150C) şi a lunii celei mai reci (-510C) este de 660C. De menţionat că la
Chişinău, această diferenţă este de numai 31,80C (între 0C în iulie şi -30C în ianuarie).
În continuare au fost efectuate calcule ale indicelui de continentalism pe linia Berna – Karaganda, între
paralelele 400 şi 500 latitudine nordică pe teritoriul Eurasiei.
Pentru a determina indicii de continentalism pentru punctele stabilite, şi anume: Berna (Elveţia),
Budapesta (Ungaria), Chişinău (Republica Moldova) şi Karaganda (Kazahstan), stabilim coordonatele
geografice ale acestora şi amplitudinile termice anuale înregistrate.
Tabelul 6
Datele climatice pentru oraşul Berna
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Temp.max.medii °C
(°F)

2.2
(36.0)

4.6
(40.3)

8.5
(47.3)

12.6
17.2
20.6 23.5
22.7
19.4 13.7 7.1
3
12.9
(54.7) (63.0) (69.1) (74.3) (72.9) (66.9) (56.7) (44.8) (37) (55.2)

Temp. medii °C (°F)

−1.2
(29.8)

0.5
(32.9)

3.7
(38.7)

7.3
11.5
14.9 17.3
16.4
13.3 8.6
3.1 −0.3
7.9
(45.1) (52.7) (58.8) (63.1) (61.5) (55.9) (47.5) (37.6) (31.5) (46.2)

Temp.min.medii °C
(°F)

−3.7
(25.3)

−2.4
(27.7)

−0.1
(31.8)

3
(37)

Precipitaţii mm

66

70

84

58
0

΄

0

Mai

Iun.

Iul.

Aug.

Sep.

108

121

104

113

Berna – coordonate geografice: 46 57 lat. N, 7 27 long. E. Amplitudinea termică anuală=27,2
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Noi.

Dec. Anual

9
5.3
0.5 −2.6
4.2
(48) (41.5) (32.9) (27.3) (39.6)

6.9
10.1 12.1
11.7
(44.4) (50.2) (53.8) (53.1)

΄

Oct.

84
0

73

81

67

1,028
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Tabelul 7
Datele climatice pentru oraşul Budapesta
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Maxime abs. °C
(°F)

18.1
(64.6)

19.7
(67.5)

25.4
(77.7)

30.2 34.0
39.5
40.7
39.4
35.2 30.8 22.6 19.3
(86.4) (93.2) (103.1) (105.3) (102.9) (95.4) (87.4) (72.7) (66.7)

40.7
(105.3)

Temp. max. medii
°C (°F)

1.2
(34.2)

4.5
(40.1)

10.2
(50.4)

16.3 21.4
24.4
(61.3) (70.5) (75.9)

26.5
(79.7)

26.0
(78.8)

22.1 16.1
8.1
3.1
(71.8) (61.0) (46.6) (37.6)

15.0
(59.0)

Temp. medii °C
(°F)

−1.6
(29.1)

1.1
(34.0)

5.6
(42.1)

11.1 15.9
19.0
(52.0) (60.6) (66.2)

20.8
(69.4)

20.2
(68.4)

16.4 11.0
4.8
0.4
(61.5) (51.8) (40.6) (32.7)

10.4
(50.7)

Temp. min. medii
°C (°F)

−4
(24.8)

−1.7
(28.9)

1.7
(35.1)

6.3
10.8
13.9
(43.3) (51.4) (57.0)

15.4
(59.7)

14.9
(58.8)

11.5
6.7
2.1
−1.8
(52.7) (44.1) (35.8) (28.8)

6.3
(43.3)

Minime absolute
°C (°F)

−25.6 −23.4 −15.1
(−14.1) (−10.1) (4.8)

−4.6 −1.6
3.0
(23.7) (29.1) (37.4)

5.9
(42.6)

5.0
(41.0)

−3.1 −9.5 −16.4 −20.8
(26.4) (14.9) (2.5) (−5.4)

−25.6
(−14.1)

50.4

49.5

Precipitaţii mm

38.5

36.7

37.4

47.2

Mai

64.5

Iun.

Iul.

69.8

Aug.

Sep.

Oct.

42.7

46.9

Noi.

59.9

Dec.

Anual

49.3

592.8

Sursa: www.met.hu Budapesta – coordonate geografice: 470 28΄ lat. N, 190 03΄ long. E. Amplitudinea termică anuală =
30,50

Tabelul 8
Datele climatice pentru oraşul Chișinău
Lunile

Ian.

Feb.

Mar.

Apr.

Maxime absolute °C
(°F)

15.5
(59.9)

20.7
(69.3)

25.1
(77.2)

31.6
(88.9)

35.9 37.1 39.4
39.2
37.3 32.6 23.6 18.3
39.4
(96.6) (98.8) (102.9) (102.6) (99.1) (90.7) (74.5) (64.9) (102.9)

Temp. max. medii °C
(°F)

0.9
(33.6)

2.6
(36.7)

8.1
(46.6)

15.4
(59.7)

22.0 25.2 27.5
(71.6) (77.4) (81.5)

27.2
21.5 15.1 7.5
2.3
14.6
(81.0) (70.7) (59.2) (45.5) (36.1) (58.3)

Temperaturi medii °C
(°F)

−1.9
(28.6)

−0.8
(30.6)

3.7
(38.7)

10.4
(50.7)

16.5 19.9 22.1
(61.7) (67.8) (71.8)

21.7
16.3 10.5 4.1 −0.6 10.2
(71.1) (61.3) (50.9) (39.4) (30.9) (50.4)

Temp. min. medii °C
(°F)

−4.3
(24.3)

−3.6
(25.5)

0.2
(32.4)

5.9
(42.6)

11.6 15.2 17.3
(52.9) (59.4) (63.1)

16.9
12.0
6.8
1.6 −2.8
6.4
(62.4) (53.6) (44.2) (34.9) (27.0) (43.5)

Minime absolute °C
(°F)

−28.4 −28.9 −21.1
(−19.1) (−20.0) (−6.0)

−6.6
(20.1)

−1.1 3.6
7.8
(30.0) (38.5) (46.0)

5.5
−2.4 −10.8 −21.6 −22.4 −28.9
(41.9) (27.7) (12.6) (−6.9) (−8.3) (−20.0)

Precipitaţii mm

36

31

34

39

Mai

Iun.

46
0

65

Iul.

Aug.

62

΄

Sep.

56
0

Oct.

62

36

Noi.

37

Dec.

39

Anual

543

΄

Sursa: Pogoda.ru.net; Chişinău – coordonate geografice: 47 00 lat. N, 28 55 long. E. Amplitudinea termică
anuală=31,80

Tabelul 9
Datele climatice pentru oraşul Karaganda
Lunile

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.

Anual

Temp. max. medii °C (°F)

−11 −9
(13) (15)

−3
(26)

9
19 24 27
25
18
9
−2 −9
(48) (67) (76) (81) (77) (65) (48) (28) (16)

8.1
(46.7)

Temp. min. medii °C (°F)

−20 −19
(−4) (−3)

−14
(7)

−2
5
11 13
11
5
−2 −11 −18
(28) (41) (51) (55) (51) (41) (28) (12) (0)

−3.6
(25.6)

Precipitaţii mm

15

25

30

20

33

41

48

46

18

30

18

15

340

Sursa: Weatherbase; Karaganda – coordonate geografice: 490 50΄ lat. N, 730 10΄ long. E. Amplitudinea termică
anuală=470
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Cercetări experimentale
ISSN 1857-3517

(după Conrad)
CBerna= [1,7×A/ sin(470+100)]-14= (1,7×27,2/ sin570)-14=46,24/0,8387-14= 55,13-14=41,13;
CBudapesta= [1,7×A/ sin(470+100)]-14= (1,7×30,5/ sin570)-14=51,85/0,8387 -14= 61,82-14=47,82;
CChişinău= [1,7×A/ sin(470+100)]-14= (1,7×31,8/ sin570)-14= 54,06/0,8387 – 14= 64,45-14=50,45;
CKaraganda= [1,7×A/ sin(500+100)]-14= (1,7×47/ sin600)-14= 79,9/0,8660 – 14= 92,26-14 = 78,26.
Construind graficul modificării indicelui de continentalism pe linia Berna–Karaganda, obţinem
următorul rezultat:
Evoluţia indicelui de continentalism pe
linia Berna-Karaganda (după Conrad)
100
80

78,26

60
50,45

47,82
41,13

40
20
0

C-Berna

C-Budapesta

41,13

Linia1

47,82

C-Chişinău
50,45

C-Karaganda
78,26

Fig. 4
Efectuăm calcule ale indicelui de continentalism pe aceeași linie, Berna–Karaganda, doar că utilizăm o
altă formulă: C=(A-5,4sinφ)/A (după Hromov), unde A – amplitudinea termică anuală, υ – latitudinea
punctului de calcul.
CBerna=(A-5,4 sinυ)/A= (27,20 – 5,4× sin 470)/27,20 = (27,2-5,4×0,7314)/27,2 = (27,2- 3,9495)/27,2 = 0,854;
CBudapesta=(A-5,4 sinυ)/A= (30,50 – 5,4× sin 470)/30,50 = (30,5-5,4 × 0,7314) / 30,5 = (30,5- 3,9495)/30,5 = 0,870;
CChişinău=(A-5,4 sinυ)/A= (31,80 – 5,4×sin 470)/31,80 = (31,8-5,4×0,7314)/31,8 = (31,8- 3,9495)/31,8 = 0,875;
CKaraganda=(A-5,4 sinυ)/A= (470 – 5,4×sin 500)/470 = (47-5,4×0,7660)/47 = (47-4,1364)/47 = 0,911;
Construim graficul evoluţiei indicelui de continentalism pe linia Berna–Karaganda, obţinând:
Evoluţia indicelui de continentalism pe
linia Berna-Karaganda (după Hromov)
0,92
0,911
0,9
0,88
0,87
0,86

0,875

0,854

0,84
0,82

Linia1

C-Berna

C-Budapesta

0,854

0,87

Fig. 5
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Observăm din graficele respective, evoluţia în creştere a indicelui de continentalism de la vest spre est,
în special, în interiorul continentului, acest indice are valori mari. Cum am mai menţionat, clima temperatcontinentală prezintă o foarte mare instabilitate şi este foarte variabilă; vara, temperatura atinge valori tot atât
de ridicate ca în regiunile tropicale, în timp ce iarna scade ca în regiunile polare.
În concluzie menţionăm că la nivel continental, principalii factori genetici ai continentalismului derivă
din factorii genetici ai climei planetei: radiaţia solară care determină caracterul temperat al continentului
Eurasiatic, existenţa curenţilor maritimi dinspre Oceanul Atlantic, aspectul şi altitudinea reliefului şi
existenţa unei mase continentale de întindere din ce în ce mai mare spre răsărit, care determină
continentalismul temperaturii şi precipitaţiilor (adică un regim din ce în ce mai contrastat spre răsărit, cu veri
mai calde, ierni mai reci, ploi mai abundente şi secete mai durabile).
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ПОЛУЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
C. БОРУК, И. ВИНКЛЕР, Н. ТРОЯНОВСКАЯ
Черновицкий Национальный университет им. Ю. Федьковича, Украина
A technological flowsheet of the alternative liquid fuel production from the secondary fuel components: coal
conditioning wastes, non-conditional high-sulfur and high-ash coals, technical pyrocarbon, oil refining slurries and the
polymer materials processing byproducts has been proposed. Viscosity of the alternative fuel compositions is ranged
from 0,4 to 1,6 Pa×s and they keep sedimentation stability for 14-60 days depending on concentration of ingredients
and plastizing agents. Initial characteristics of the fuel compositions can be restored completely by the thorough mixing
even after their disintegration. Special admixtures can ensure significant reduction (60-80 %) in the acid gases
emission. Economical and environmental suitability of the secondary fuels have been proved by a series of the
industrial tests.

Введение. Во многих регионах Украины накоплено значительное количество потенциальных
вторичных энергоресурсов, большая часть которых считается отходами различной степени опасности
(отходы обогащения угля, коксохимического производства, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, полимерные отходы различной природы, отходы древесины). Хранения таких
отходов нерационально с экономической и опасно с экологической точки зрения. Высокое содержание в отходах соединений серы, азота, соединений металлов приводит к загрязнению окружающей
среды токсичными веществами. Кроме того, такие отходы – дополнительные источники образования
и выбросов парниковых газов, в первую очередь диоксида углерода, метана и других углеводородов.
Хранение вторичных энергоресурсов создает локальные и обостряет глобальные экологические проблемы. Учитывая постоянно растущие цены на энергоносители в ряде случаев топливные вторичные
энергоресурсы непосредственно сжигаются для получения тепловой энергии. При этом не достигается полного сгорания топливной составляющей, образуются и выбрасываются значительные количества твердых и газообразных загрязняющих веществ. Твердые остатка (шлаки) содержат большое
количество соединений серы, углерода и постепенно деградируя в окружающей среде, становятся
источником загрязнения [1].
Угольные предприятия стоят в одном ряду с наибольшими промышленными загрязнителями окружающей среды. При этом негативное экологическое влияние происходит не только при проведении
добычи, но и много лет после ее прекращения. Источником такого загрязнения являются терриконы.
Все существующие способы добычи угля приводят к образованию на поверхности породных
отвалов. Ежегодно в процессе подземной добычи угля в Украине на поверхность поднимается около
40 млн. м3 породы, которая складируется в отвалы.
Воздействие терриконов на окружающую среду сопряжено также с тем, что породным отвалам
присуще самовозгорание с выделением в атмосферу вредных газов и пыли, вплоть до взрыва терриконов. В среднем из одного горящего отвала за сутки выделяется около 10 т окиси углерода, 1.5 т сернистого ангидрида и значительное количество примесей других газов. Таким образом, главной задачей в
национальном масштабе сегодня должно стать снижение антропогенного влияния предприятий горной
промышленности, в первую очередь рациональная и экологически безопасная переработка терриконов.
Количество твердых отходов постоянно увеличивается за счет углеобогатительных предприятий.
Только на территории Донецкой области в терриконах накоплено около 3 млрд. тонн твердых отходов с
содержанием топливной составляющей 10-40%, 120 млн. тонн − в виде шламов в гидроотстойниках.
Технология переработки нефти предусматривает хранение нефтяных шламов в земляных
амбарах. Такая система хранения отходов приводит к загрязнению грунтов и подземных вод за счет
миграции токсичных соединений, что приводит к обострению ряда экологических проблем в местах
их расположения, в первую очередь в районах с фильтрующими почвами или высоким уровнем
подземных вод. Нефтяные шламы характеризуются высокой вязкостью, практически не текучи,
содержат тяжелые конденсированные углеводороды (парафины, смолы, асфальтены). Одной из
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сложных проблем их дальнейшей переработки нефтешламов является их извлечение из котлованов.
Высокая вязкость не позволяет откачивать шламы по трубам, вместе с тем полужидкое состояние не
дает возможности добывать его как твердое вещество.
Хранение отработанных автомобильных шин сопровождается значительным негативным влиянием на окружающую среду, поскольку они практически не поддаются биологической деградации, и
являются источником длительного загрязнения. Известно несколько основных технологий переработки и утилизации автомобильных шин. Пиролиз является одним из наиболее перспективных методов,
проведение которого позволяет получить продукты, которые можно использовать в дальнейшем в народном хозяйстве. Перспективное направление применения жидких продуктов пиролиза – потенциального вторичного энергоносителя – его использование в качестве топлива.
Экологически безопасным и рентабельным направлением применения названных вторичных
энергоносителей является создание на их основе жидкого, усредненного по составу топлива,
пригодного для непосредственного сжигания в котлоагрегатах, так же определение режимов его
сжигания, при которых будут достигаться приемлемые технологические и экологические показатели
процесса. Это угольные суспензии – смеси измельченного угля и разреженных введением жидких
продуктов пиролиза полимерных отходов нефтешламов. Как топливо высококонцентрированные
угольные суспензии успешно применяются за рубежом (США, Италия, Китай, Россия и др.) Как
показали исследования американских ученых, при сжигании угля в виде водных суспензий выбросы
оксидов азота, серы и угарного газа сокращаются на 30%, по сравнению со сжиганием угля в виде
пыли. Кроме того, при сжигании угля в виде суспензии значительно увеличивается степень
выгорания топливной составляющей (недогар менее 0,5%). В жидкое топливо вводятся минеральные
составляющие для химического связывания вредных веществ [2-5].
Объекты исследования и методика эксперимента. Объектами исследования были выбраны:
– нефтяной шлам НГДУ «Долинанафтогаз». Плотность шлама 0,912-0,937 г/см3; вязкость шлама
16,3 Па × с; влажность 32%; содержание минеральной составляющей 11-15%.
– жидкие продукты пиролиза резины, фракции отгона 55-185ºС;
– уголь марки «Г», шахты «Междуреченская», Львовская область (исходная влажность 3,5 %,
зольность 19,5%, содержание серы 4,2%);
– бурый уголь марки «Б», Александрийского месторождения. Бурый порошок, зольностью 22,5%,
влажностью 32,3%. Размеры частиц 0,1-5 мм;
– отходы угля марки «Т», центральной обогатительной фабрики «Кондратьевская», влажностью
15%, зольностью 43,1%;
– технический пикарбон, твердый остаток процесса пиролиза полисерных отходов.
Вязкость систем определялась при скорости сдвига 9 с-1 на приборе "Реотест-2" согласно
стандартной методике.
Седиментационная устойчивость высококонцентрированных суспензий определяли по времени,
необходимым до начала их расслоения в мерных цилиндрах на 25 мл.
Теплотворную способность образцов топлива определяли путем их сжигания в
калориметрической бомбе.
Температуру вспышки определяли путем нагревания образцов на песчаной бане согласно
стандартной методике
Результаты и обсуждение. Целью работы было определение оптимального состава суспензионного топлива на основе предложенной дисперсионной среды и различных видов твердых энергоносителей: уголь марки «Г», бурый уголь, антрацит, отходы углеобогащения марки «Т», технический пирокарбон.
Работа посвящена исследованию физико-химических и эксплуатационных свойств тройных
смесей нефтешламы – жидкие продукты пиролиза – дисперсный уголь при соотношениях
компонентов 2 : 2 : 1. Получение суспензионного топлива проводили по схеме, приведенной на
Рис.
122

Cercetări experimentale
ISSN 1857-3517

Жидкие
продукты
пиролиза
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Конечный продукт продукт

Рис. Схема получения альтернативного суспензионного топлива на основе вторичных энергоресурсов
Основные физико-химические и эксплуатационные характеристики полученных смесей приведены в Табл.1.
Таблица 1
Физико-химические и эксплуатационные характеристики суспензий
на основе жидких продуктов пиролиза резины
Образец
Исходная смесь жидкие
продукты пиролиза
резины + нефтяные
шламы
Исходная смесь + 20%
уголь марки «Г»
Исходная смесь + 20%
отходы уголя марки «Т»
Исходная смесь + 20%
бурый уголь
Исходная смесь + 20%
антрацит
Исходная смесь + 20%
пирокарбон

Эффективная
вязкость,
Па с

Седиментационная
устойчивость,
сутки

Степень выгорания
топливной
составляющей (%)

Теплообразующая
способность
(кДж/кг)

Удельные
выбросы
SO2, кг/ГДж

0,45

8

100

38.600

0,680

0,86

19

99,5

43.250

0,720

1,05

23

98,0

41.500

0,560

0,95

22

98,5

42.000

0,640

0,75

14

99,3

41.200

0,660

1,25

28

96,5

44.500

0,700
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Как видно из приведенных данных физико-химические (вязкость, седиметационная устойчивость) и эксплуатационные (степень выгорания топливной составляющей, теплотворная способность,
удельные выбросы сернистого ангидрида) характеристики полученных систем позволяют использовать их как топливо. Учитывая доступность и относительную дешевизну исходного сырья, такой вид
топлива может успешно конкурировать с традиционными видами жидкого топлива.
Как показали опытно-промышленные испытания, преимуществом топлива рекомендуемого
состава является возможность его применения без подсветки. Горение не сопровождается
образованием сажи, других продуктов неполного сгорания топлива. Зольные частицы имеют
светлую окраску, что свидетельствует о высокой степени выгорания топливной составляющей. Удельные выбросы основных загрязняющих веществ так же сокращаются (Табл.2).
Таблицa 2
Экологические параметры сжигания стандартного
топлива и топлив предложенного состава
Образец

Выбросы загрязняющих веществ, мг/м3
NO2 – 7,86
CO – 545,3
SO2– 0
NO2 – 12.81
CO – 193.9
SO2 – 5,33
NO2 – 9,05
CO – 175,2
SO2 – 0
NO2 – 16,23
CO – 492,9
SO2 – 6,33
NO2 – 8,37
CO – 112,1
SO2 – 0
NO2 – 2,05
CO – 606,3
SO2 – 3,00
NO2 – 18,11
CO – 691,46
SO2 – 5,67

Топливный мазут
Суспензия на основе угля «Г»
Суспензия на основе угля «Г» + Са(ОН)2
Суспензия на основе отходов угля «Т»
Суспензия на основе бурого угля
Суспензия на основе антрацита
Суспензия на основе пирокарбона

Температура газов, °С
318

536

523

424

376

486

498

Проведенные испытания показали экономическую и экологическую целесообразность применения смесей предложенного состава как топлива.
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ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ ТОЛУОЛА В ОТКРЫТОЙ ВОДНОЙ
СРЕДЕ В ПРИСУТСТВИИ ТОЛУОЛЬНОЙ ФАЗЫ
И. ВИНКЛЕР, Е. БОДНАРЮК, С. БОРУК
Черновицкий Национальный университет им. Ю. Федьковича, Украина
An investigation of the temporal changes in the toluene concentration in water for the toluene-water-air system has been
carried out for a range of initial contents of toluene. Dynamics of the optical density on the wavelength 258 nm was
measured experimentally to record the temporal changes. It was found that the toluene concentration in water reaches
its maximum within 20-45 min for the whole range of the initial concentrations. The tail concentrations in all
experiments approach to quite low values that may evidence low end-contents of toluene in the water systems without a
separate toluene phase.

Введение. Толуол С6Н5СН3 – ароматическое соединение, член гомологического ряда одноядерных ароматических веществ. В чистом виде это прозрачная, несколько вязкая жидкость с резким
характерным запахом.
Это соединение токсично и относится к третьему классу опасности [1-3]. При высоких концентрациях пары толуола оказывают наркотическое действие на человека, а с воздухом они могут
образовывать взрывоопасные смеси [4, 5]. Ранее использовался для приготовления косметических
композиций и в некоторых лекарствах против кашля. Теперь, после установления токсического и
наркотического действия, толуол используется лишь как компонент некоторых растворителей.
Получают толуол из каменноугольной смолы, или как один из продуктов каталитического риформинга бензиновых фракций нефти.
Являясь одним из нефтепродуктов, толуол играет свою роль в общем загрязнении окружающей
среды нефтью и продуктами ее переработки. Особенно остро эта проблема стоит в отношении
загрязнения нефтепродуктами водной среды. Допустимое содержание нефтепродуктов в воде рыбохозяйственного назначения согласно законодательству Украины составляет 0,5 мг/л [6]. Это довольно
жесткое требование, которое в ряде случаев не выполняется вследствие попадания в водные объекты
прямых утечек нефтепродуктов с транспортных средств, промышленных предприятий, а также
поверхностных стоков с населенных пунктов и дорог.
Поскольку толуол и его гомологи – типичные антропогенные загрязнители окружающей среды (в
особенности, водных объектов), необходимо исследовать временную динамику его концентрации в
водной среде, куда он может попадать различными путями. Информация о временнóй динамике
содержания толуола в воде (время достижения максимальной концентрации, скорость и глубина ее
падения после достижения максимума) может быть полезна в числе прочего и для осуществления
правильного выбора вида и времени проведения мероприятий по очистке вод, загрязненных этим
веществом и его гомологами.
Описание экспериментальной методики и ее обоснование. Для расширения базы экспериментальных данных по динамике концентрации толуола в водных системах с разным начальным содержанием вещества, нами проведено исследование изменений оптической плотности в системах водатолуол, в которые вносились различные начальные концентрации вещества. Важность этого исследования определяется необходимостью получения данных о временнóм нарастании/падении концентрации органического загрязнителя в воде, которое происходит в результате одновременного протекания
разнонаправленных процессов массопереноса.
С одной стороны, в системе толуол-вода происходит перенос толуола из толуольной фазы в
водную, в результате чего его концентрация возрастает. Этот процесс сначала протекает довольно
быстро, однако со временем его скорость уменьшается, чему способствует с одной стороны истощение толуольной фазы, вещество из которой постепенно переходит в воду. Также по мере приближения к концентрации насыщенного раствора толуола в воде, скорость массопереноса уменьшается.
С другой стороны, концентрация толуола в воде падает и вследствие его испарения, скорость
которого возрастает по мере нарастания содержания толуола в водной фазе.
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Таким образом, имеет место конкуренция двух процессов массопереноса. Из толуольной фазы
вещество переносится в воду (это приводит к увеличению концентрации толуола и контролируется
концентрацией вещества в воде, падая при росте последней). Из водной фазы толуол переносится в
газовую (это вызывает уменьшение концентрации толуола в воде, а скорость данного массопереноса
увеличивается при росте содержания толуола).
Исходя из этой схемы, можно ожидать, что в условиях, когда обеспечена возможность
одновременного перехода толуола в воду и его испарения, концентрация ароматического вещества
должна сначала нарастать, проходить через максимум и далее падать.
Нашей задачей было установить детальный характер описанных выше зависимостей для
различных начальных концентраций толуола и найти время достижения максимума концентрации в
воде, определить особенности стадий нарастания и уменьшения его концентрации.
Исследуемая система представляла собой пластиковую емкость с дистиллированной водой
объемом 1,5 л, куда вносилось определенное количество толуола. Непосредственно после этого мы
отбирали пробы и далее спектрофотометрически определяли оптическую плотность раствора.
Емкость герметически не закрывалась и толуол мог свободно испаряться. Перемешивания, или
другие механические воздействия на систему не осуществлялись. Начальные концентрации толуола
составляли 0,06; 0,1; 0,2 и 0,4 мл/л. Все эти концентрации были ниже концентрации насыщенного
раствора толуола в воде (~ 0,65 мл/л).
Спектрофотометрические исследования проводились на волне 258 нм с использованием
спектрофотометра СФ-26, раствор сравнения – дистиллированная вода. Именно эта длина волны
была идентифицирована в [7, 8] как пик светопоглощения «бензольной» волны (Pис.1) для раствора
толуола в воде.
Оптическая плотность раствора толуола
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Рис.1. Общий вид «бензольной» волны светопоглощения для раствора толуола в воде
Непосредственно измерялась не оптическая плотность, а светопропускание, поскольку точность
его определения на СФ-26 выше, чем для оптической плотности. Светопропускание затем
пересчитывалось в оптическую плотность и по изменению ее величины мы делали выводы об
изменениях концентрации толуола в водной фазе. Это возможно без определения самой
концентрации, поскольку оптическая плотность линейно связана с содержанием вещества,
поглощающего свет:
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(1)
где D – оптическая плотность, k – константа светопоглощения, l – толщина светопоглощающего слоя
и с – концентрация светопоглощающего вещества. Как видно из (1), при условии неизменности
параметров системы, оптическая плотность зависит только от концентрации, а характер этой
зависимости – линейный. Таким образом, можно ограничиться измерением только оптической
плотности и без пересчета ее в концентрацию судить об изменении последней. Дальнейшие детали
экспериментальной процедуры подробно описаны в [7].
Результаты и обсуждение. Результаты измерения оптической плотности системы представлены
на Рис.2. Из него видно, что для всего исследованного диапазона начальных концентраций толуола
наблюдается тенденция уменьшения времени достижения максимальной концентрации толуола в
системе с ростом его первоначального содержания. Некоторый разброс пиков максимальной
концентрации толуола на Рис.2 объясняется влиянием экспериментальных погрешностей приготовления водно-толуольных систем и флуктуациями условий растворения в зависимости от изменения неконтролируемых параметров эксперимента. Полученные результаты дают нам основания сделать вывод о том, что с увеличением исходного содержимого толуола наблюдается ускорение его растворения, в то время, как испарение из водной фазы интенсифицируется не так заметно. В свете того, что
равновесие в системе толуол-вода-воздух определяется балансом процессов растворения в воде/
испарения из воды, эта картина выглядит вполне логичной и подтверждает ранее выдвинутое
предположение об определяющей роли баланса растворения/испарения именно из водной, а не из
толуольной фазы.
Кроме того, очевидно, что в выбранном диапазоне начальных концентраций толуола мы еще не
достигаем границы образования его насыщенного раствора. Этот вывод базируется на том, что в
пределах изученных концентраций высота пика продолжает расти с увеличением концентрации
толуола. В дальнейшем мы планируем изучить поведение описанной системы при более высоких
начальных концентрациях, которые равны или превышают концентрацию насыщенного раствора.
Интересно также отметить, что учитывая достаточно медленное растворение толуола, его максимальная концентрация в воде достигается довольно быстро – в пределах 20-45 минут.
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Рис. 2. Временные изменения оптической плотности в системе толуол-вода-воздух
для разных начальных концентраций толуола
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Основные выводы. В толуол-водной системе концентрация органического вещества в воде
претерпевает относительно быстрое нарастание, которое после прохождения максимума сменяется
более пологим уменьшением содержания. Очевидно, основной вклад в это вносит баланс процессов
массопереноса толуола из толуольной фазы в водную фазу и испарение из нее. Также, очевидно, на
баланс указанных процессов массопереноса влияет и истощение толуольной фазы. Для спектра
исследованных концентраций толуола время наступления максимального содержания вещества в
воде находилось в диапазона 20-45 мин. Кроме того, по мере спадания концентрации, для всех
экспериментов содержание толуола сходилось на достаточно низкой величине оптической плотности,
что указывает на то, что в отсутствие собственно толуольной фазы, вещество быстро испаряется и не
задерживается в виде раствора.
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PARTICULARITĂŢILE REPRODUCERII VEGETATIVE ŞI PONDEREA
SUBSTRATULUI DE CREŞTERE ASUPRA RIZOGENEZEI BUTAŞILOR
DE LIANE DECORATIVE FOLOSITE ÎN FITODESIGN
Cristina VLAS
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
In terms of culture in greenhouses, where the conditions of growing are near extreme for some species, the
generative reproduction is often suppressed. Some species even under natural conditions are more inclined to
vegetative propagation, or only multiply just vegetative, especially in marginal areas of the area.
Knowledge the features of plant vegetative propagation are important in terms of adaptation to environmental
conditions, and practical point of view. It was found that the generation vegetative blooms earlier than plants go to seed
and vegetative propagation earlier.
In case to good choosing of crops and ornamental varieties is very profitable in economic terms. From point of
view the decorative creepers they would be very profitable economic, that made vigorous growth in the short to become
decorative in a growing season.
Key-words: Lianas, cuttings, substrate, vegetative reproduction, cost-effectively, technology.

Pe Terra sunt enumerate peste 2,2 mii specii de liane, răspândite printre plantele cu seminţe. Diverşi
reprezentanţi constituie circa o jumătate din numărul speciilor din încrengătura Magnoliophyta. Unele
familii ca: Vitaceae, Cucurbitaceae şi Convolvulaceae sunt formate preponderent din liane. Sunt întâlnite
specii de liane şi printre ferigi, bambuşi şi palmieri.
Lianele au un areal foarte răspândit, însă pe Terra sunt repartizate neuniform. Ele se întâlnesc în toate
zonele climatice în fitocenozele în componenţa cărora sunt arbori, căci lianele au nevoie de sprijin. Peste
90% dintre liane provin din zonele tropicale (2.000 de specii), pe când în zonele temperate vegetează doar
200 de specii.
În condiţiile culturii în sere, unde condiţiile de creştere sunt aproape de extreme pentru unele specii,
multiplicarea generativă este deseori suprimată. Unele specii, chiar şi în condiţii naturale, sunt mai predispuse la înmulţirea vegetativă, sau se înmulţesc numai vegetativ, mai ales în zonele marginale ale arealului.
În cadrul GB (I) a AŞM, condiţiile de temperatură sunt cele mai imprevizibile în perioada toamnă-iarnă
şi primăvară, regimul de umiditate care acţionează asupra ritmului de dezvoltare şi adaptarea la condiţiile de
mediu. Schimbarea acută a condiţiilor de mediu se răsfrâng asupra înmulţirii plantelor. O mare importanţă o
are şi specificul speciei. Cunoaşterea particularităţilor plantelor de înmulţire vegetativă este importantă şi din
punctul de vedere al adaptării la condiţiile de mediu, şi din punct de vedere practic. S-a constatat că generaţia vegetativă înfloreşte mai devreme decât plantele din seminţe şi trece la înmulţire vegetativă mai devreme.
În colecţia Grădinii Botanice sunt circa 146 de taxoni de liane din 24 de familii şi 38 de genuri. Această
varietate bogată prezintă un mare interes pentru înverzirea verticală a localurilor cu diferită destinaţie.
Butăşirea plantelor decorative are loc în condiţii de teren protejat, în sere, de aceea nu este dependentă
de condiţiile climatului din zona temperată (ierni şi primăveri friguroase, îngheţuri), şi se poate înfăptui pe
întreg parcursul anului, în serele dotate cu utilaj de iluminare artificială, încălzire şi irigare.
Tehnologia butăşirii, în cazul alegerii corecte a culturilor şi soiurilor decorative este foarte rentabilă, din
punct de vedere economic. În cazul lianelor decorative, ele ar fi foarte rentabile din punct de vedere economic, fiindcă realizează creşteri viguroase în termene scurte şi devin decorative într-o perioadă de vegetaţie.
Ca dezavantaj al acestei metode pot fi considerate cheltuielile mari la pregătirea substratului, eforturile
şi forţa de muncă necesare pentru repicarea butaşilor înrădăcinaţi, cât şi dezinfectarea substarului contra
bolilor şi dăunătorilor.
Dintre substraturi în prezent sunt folosite materiale de origine anorganică, organică şi polimeri sintetici.
Dintre materialele de natură anorganică se foloseşte pe scară largă nisipul, fără oarecare adaosuri organice,
sol, pietriş ş.a.
Dintre materialele organice, cel mai des se foloseşte turba, muşchiul de sfagnum, rumeguşul de lemn,
solurile naturale pure sau în amestec cu alte materiale.
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Porozitatea substratului este foarte importantă, fiind un factor decisiv pentru înrădăcinarea butaşului,
procesul de înrădăcinare fiind în strânsă legătură cu respiraţia intensivă a butaşilor. În cazul folosirii turbei
sau nisipului cu fracţie măruntă se poate încălca regimul de aeraţie.
O mare răspândire în calitate de substrat pentru butăşire o are amestecul de turbă cu nisip şi alte
materiale în diferite proporţii. Cele mai indicate proporţii sunt 1:2 sau 1:3. În acest tip de substart se creează
condiţii favorabile de aeraţie, umiditatea înaltă, ceea ce contribuie la formarea rădăcinilor la butaşi şi
favorizează creşterea activă a lăstarilor.
Perlitul este un material granular, de culoare sură sau albă. Din punct de vedre chimic, este un material
inert şi foarte bine absoarbe apa. Capacitatea de absorbţie a apei este de 35-40 ori mai mare decât cea a
nisipului de râu. Structura acestui material este foarte poroasă, conţinând mult aer. Totodată, acest material
este aproape steril, astfel fiind minimizat riscul de putrezire şi infectare cu diferiţi germeni bacterieni sau
virali şi fungi.
Regimul de înrădăcinare al butaşilor presupune menţinerea unor anumite condiţii de mediu: temperatura,
umiditatea, iluminarea, îndreptate spre activarea proceselor fiziologice în partea inferioară a butaşilor şi în frunze.
După formarea rădăcinilor, o mare importanţă are organizarea nutriţiei minerale, care îmbunătăţeşte
dezvoltarea lor, procesul de înrădăcinare în urma transplantării.
Materiale şi metode. Cercetările privind înmulţirea vegetativă a lianelor decorative s-au efectuat în
perioada anilor 2006-2009, în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM.
S-au cercetat 5 specii de liane tropicale şi subtropicale care au fost supuse unor experienţe privind
înmulţirea vegetativă a acestora în diferite substrate. Drept substrat de înrădăcinare au fost luate nisipul,
turba, amestecul dintre acestea, amestecul de turbă şi perlit şi drept control a servit apa.
Rezultate şi discuţii. Lianele se înmulţesc atât sexuat, cât şi asexuat, cea din urmă având o mare
prioritate pentru introducerea în cultură.
Înmulţirea pe cale vegetativă reuneşte metode care se bazează pe însuşirea plantelor de a forma
organisme noi, pornind de la anumite organe vegetative specializate (bulbi, tuberobulbi, rizomi etc.) sau
porţiuni ale acestora, de la fragmente ale părţilor vegetative şi chiar de la ţesuturi şi celule.
Numeroase specii floricole se înmulţesc frecvent vegetativ, datorită unor avantaje pe care le oferă acest
mod de înmulţire: asigură păstrarea caracterelor plantelor-mamă, eliminând orice cauză a variabilităţii; reprezintă singura posibilitate de înmulţire a unor plante care, din diferite cauze, nu produc seminţe; înlocuieşte
total sau parţial înmulţirea prin seminţe, atunci când seminţele germinează sau au un procent ridicat de
sterilitate; permite obţinerea de plante mature într-o perioadă redusă; plantele obţinute prin metode vegetative ajung să înflorească într-un timp mai scurt; materialul obţinut este omogen şi identic cu plantele-mamă
din care provine; face posibilă combinarea între specii şi genuri (prin altoire) şi obţinerea unor plante cu rezistenţă sporită sau a unor exemplare interesante din punct de vedere ornamental.
Înmulţirea prin butaşi este metoda cu cea mai largă utilizare în înmulţirea plantelor floricole, deoarece
este uşor de aplicat, se poate executa aproape tot timpul anului, nu impune o tehnică deosebită la
confecţionarea şi înrădăcinarea butaşilor şi dă rezultate foarte bune la un număr mare de specii. Butăşirea
presupune utilizarea unor porţiuni de plantă (tulpini, lăstari, frunze, rădăcini), fasonate într-un anumit mod şi
puse la înrădăcinat în condiţii optime de lumină, temperatură, umiditate, în scopul generării de plante noi.
Butăşirea se finalizează cu formarea unui nou individ complet, atunci când porţiunea de plantă detaşată
(butaşul) este capabilă nu numai să emită rădăcini adventive, ci să posede şi primordialităţile necesare
refacerii părţilor aeriene ale noilor indivizi.
Butaşii pregătiţi sunt puşi la înrădăcinare în lăzi cu substrat pregătit anterior. Substratul este mediul de
cicatrizare a rănilor pe butaş, formarea calusului şi rădăcinilor adventive. Substratul trebuie să fie de o
structură poroasă, cu o bună aeraţie şi din punct de vedre mecanic dur, încât butaşii să se menţină în poziţie
orizontal-oblică, de asemenea, trebuie să fie de un pH convenabil pentru înrădăcinarea butaşilor, să fie
higroscopic şi fără germeni de infecţii sau seminţe de buruieni.
În perioada studiului, au fost puse experimente pentru 5 specii de liane decorative în diferite termene de
butăşire. Pregătirea butaşilor de pe lăstarii de creştere s-a efectuat în orele de dimineaţă cu 1-3 muguri şi lungimea de 6-15 cm. Butaşii au fost puşi în microsere în lădiţe cu diferite substraturi, la adâncimea de 3-4 cm.
Butaşii au fost plantaţi în mai multe variante, fără folosirea stimulatorilor de creştere în cadrul acestui experiment. Au fost folosite ca substraturi: nisipul, turba, turbă+nisip, turbă +perlit. Drept control a servit apa.
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Pentru înmulţirea lianelor prin butaşi lemnificaţi, ai fost folosiţi lăstari de 2 ani pentru Tetrastigma
voinerianum Pierre ex Gagnep, Stephanotis floribunda Brongn., Jasminum polyanthum Franch. Butaşii au
fost puşi la înrădăcinat în a doua jumătate a lunii iulie. Pentru înrădăcinare au fost folosite microsere
pregătite cu drenaj bun, şi substratul propriu-zis. Lăzile au fost acoperite cu peliculă pentru a micşora
transpiraţia şi temperatura optimă, precum şi pentru umbrire în zilele cu insolaţie puternică.
Îngrijirea ulterioară a butaşilor a constat în întreţinerea temperaturii la 27-28 grade şi umidităţii înalte.
Rădăcinile s-au format în 3-6 săptămâni. După înrădăcinare au fost scoşi din microseră care se ventila
deschizând ramele. Procentul de înrădăcinare a speciilor luate în studiu sunt incluse în Tabel şi Diagramă.
Tabel
Procentul de înrădăcinare a lianelor decorative în diferite substraturi
în cadrul Grădinii Botanice (Institut) a AŞM
Specia
Stephanotis floribunda Brongn.
Phylodendron scandens ssp. oxicardium (Schott)
Bunting
Jasminum polyanthum Franch
Tetrastigma voinerianum Pierre ex Gagnep.
Passiflora trifasciata Lem.

Turba

Nisip

Turbă +
Nisip

Turbă
+ perlit

Apă
(control)

0

70

50

60

0

100
0
30
80

90
0
50
90

90
0
12,5
100

90
0
50
100

100
0
0
100

120
100

Stephanotis floribunda

80

Philodendron scandens

60

Jasminum polyanthum
Terastigma voinierianum

40

Passiflora trifasciata

20
0

Diagrama înrădăcinării lianelor tropicale şi subtropicale în diferite substrate
Cele mai bune rezultate au fost căpătate în cazul speciilor de Philodendron scandens ssp. oxicardium
(Schott) Bunting şi Passiflora trifasciata Lem.
Stephanotis floribunda Brongn. şi Tetrastigma voinerianum Pierre ex Gagnep prezintă un procent mai
mic de înrădăcinare, în medie de 50-70%, pe când în soluţia de control (apa ) % de înrădăcinare este 0.
Concluzii. Se poate constata că dintre lianele luate în studiu Phylodendron scandens ssp. oxicardium
(Schott) Bunting şi Passiflora trifasciata Lem. se pot înmulţi vegetativ, practic, în orice substrat în
perioada favorabilă a anului (lunile iunie-iulie). Se înrădăcinează timp de 27-47 zile. Pentru speciile de
Stephanotis floribunda Brongn., Tetrastigma voinerianum Pierre ex Gagnep şi îndeosebi pentru sp.
Jasminum polyanthum Franch., este necesar să se folosească substanţe fiziologic active, pentru a obţine în
producere rezultate rentabile din punct de vedere economic.
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BIOMASA CA SURSĂ DE ENERGIE REGENERABILĂ
Mariana ROŞCA, Andrei GUMOVSCHI
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
The global crisis requires energy lately about the need for natural fuels, ie to replace conventional fossil fuels (oil,
gas, coal) with those obtained from renewable sources, ie a material that can be permanently restored, an example is
biomass.
Biomass consists of plant and plant-derived materials, waste from agriculture and forestry is used to produce
biofuels, bioenergy and bio-chemicals without generating emissions of greenhouse gases.
Energy produced from biomass has many benefits, it reduces dependency on imports, increasing energy security of
the country, has much lower costs, enable new business development and job creation.

Introducere. Păşirea civilizaţiei umane în secolul al XX-lea este marcată de o mare provocare
energetică. În toată lumea consumările energetice cresc încontinuu, pe când rezervele de hidrocarburi sunt
disponibile doar pentru câteva zeci de ani concentrate în câteva ţări. Creşte mereu importul resurselor
energetice, cresc costurile pentru ele, cresc riscurile economice şi politice, cauzate de acest import.
Pe de altă parte, cresc emisiile de gaze cu efect de seră, datorate preponderent arderii combustibililor
fosili, iar ca rezultat, tot mai grave devin ameninţările legate de schimbarea climei pe Pământ. Toate acestea
au constituit motive puternice pentru adoptarea şi promovarea la nivel mondial, european şi naţional a unor
decizii şi acţiuni orientate spre implementarea surselor regenerabile de energie (solară, eoliană, hidraulică,
biomasă etc.), ca surse prietenoase mediului. Biomasa este una dintre cele mai importante resurse
regenerabile de energie a prezentului, precum şi a viitorului, datorită marelui său potenţial şi diferitelor
beneficii oferite pe plan social şi ecologic. Ea este, de fapt, disponibilă pentru utilizare peste tot în lume.
Costul accesibil şi caracterul său neutru vizavi de emisiile de gaze cu efect de seră fac din biomasă o
resursă energetică promiţătoare în multe ţări, inclusiv în ţara noastră. Din cele 14% − contribuţie a surselor
regenerabile în consumul global de energie − biomasei îi revin cca 11%. Aproximativ 1/3 din consumul de
biomasă aparţine ţărilor în curs de dezvoltare, unde lemnele de foc sunt folosite pentru încălzire şi pregătirea
hranei. În ţările industrializate ponderea biomasei în consumul energetic brut constituie puţin peste 3% şi ea
este folosită, în special, la producerea energiei termice şi electrice la unităţile industriale sau companiile de
servicii energetice.
Scopul lucrării constă în aplicarea metodelor de utilizare a biomasei pentru a obţine energie, dar nu
pentru a fi arsă pe câmp şi să dăuneze mediului.
Obiective de cercetare: în studierea utilizării biomasei ca sursă alternativă de energie, în legătură cu
epuizarea, dar şi scumpirea combustibililor fosili (petrol, gaz, cărbune).
Astfel criza mondială de energie din ultimul timp, impune necesitatea obţinerii combustibililor pe cale
naturală, adică de a înlocui combustibilii convenţionali fosili (cărbune, gaze, petrol) cu cei obţinuţi din surse
regenerabile, adică dintr-o materie primă care poate fi refăcută permanent, de exemplu biomasa.
Biomasa constă din plante şi materiale derivate din plante care se utilizează la producerea de
biocombustibili, bioenergie şi produse chimice biologice, fără să genereze emisii de gaze cu efect de seră.
Biomasa este o sursă de energie regenerabilă, deoarece energia pe care o conţine provine de la soare.
Prin procesul de fotosinteză, astfel clorofila din plante captează energia solară prin convertirea dioxidului de
carbon din aer şi a apei din sol în hidraţi de carbon (CH2O), compuşi complecşi formaţi din carbon, hidrogen
şi oxigen.
CO2 + H2O + lumina + clorofila  (CH2O) + O2
BIOMASA utilizată pentru obţinerea de energie provine din:
– lemn, sub toate formele sale;
– paie şi plante celulozice;
– resturi agricole după culegerea recoltelor;
– plante agricole: porumbul, sfecla de zahăr;
– culturi de plante oleaginoase (floarea-soarelui, rapiţa, soia).
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Există o largă varietate de surse de biomasă, printre care se numără copacii cu viteză mare de dezvoltare
(plopul, salcia, salcâmul), plantele erbacee cu rapiditatea de creştere şi diverse reziduuri cum sunt lemnul
provenit din toaletarea copacilor şi din construcţii, paiele şi tulpinile cerealelor, deşeurile rezultate după
prelucrarea lemnului, principala resursă de biomasă o reprezintă însă lemnul.
Culturile ce pot fi înfiinţate ca plante energetice nonalimentare sunt:
– Populus hibridus (plop hibrid energetic);
– Salix vinimalis „energo” (salcie energetică);
– Cynara cardunculus (anghinare);
– Miscanthus giganteus (iarba elefantului);
– Panicum virgatum (Switch grass);
– Paulownia tomentosa (arborele Prinţesei);
– Silfia (Sida hermaphrodita);
– Topinamburul;
– Salcâmul Oltenesc şi altele asemenea.
Din aceasta rezultă necesitatea stringentă de realizare a unor investiţii de peletizare a rumeguşului de lemn.
Realizarea unor instalaţii complexe pentru obţinerea peleţilor din rumeguş care permite introducerea unei
noi atitudini privind problemele ecologice, dar şi crearea de oportunităţi pentru recuperarea şi introducerea în
circuitul economic a deşeurilor care, netratate corespunzător, ar produce poluări masive ale mediului ambiant.
Utilizarea raţională a biomasei
Biomasa dispune de o densitate foarte mică şi, practic, incomodă de folosit, necesită noi procedee de
procesare a ei cu diferite maşini modernizate, echipamente pentru a uşura lucrările, şi anume: balotarea şi
comprimarea la presiuni mari a masei vegetale, obţinând pelete şi brichete.
Peletizarea este o presare mecanică a materialului la dimensiuni mult mai mici şi cu densitate mult mai mare.
Peleţii sunt combustibili solizi cu conţinut din rumeguş, aşchii de lemn, sau chiar scoarţa de copac, praf de
lemn de la instalaţiile industriale de prelucrare a lemnului precum şi din copacii nevalorificaţi din exploatările
forestiere. Peleţii din lemn sunt combustibili ecologici, economici şi neutri privitor la emisiile de CO2, în
majoritate produsul din rumeguş şi resturi de lemn sunt comprimate la presiune ridicată fără aditivi pentru lipire.
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Un alt argument important este utilizarea paielor ca sursă bioenergetică, şi faptul ca ele au o valoare
energetică destul de înaltă şi că sunt neutre la emisiile gazelor cu efect de seră. Anual, pe câmpurile din
Moldova se acumulează în medie 700 de mii de tone de paie, care sunt echivalente, sub aspect energetic, cu
cca 250 mil. m3 gaze naturale sau, cu cca 25% din consumul anual al ţării.
Paiele utilizate în calitate de combustibil conţin apă în proporţie de 14-20%, care se evaporă în timpul
arderii, partea uscată se constituie aproximativ 50% de carbon, 6% hidrogen, 42% oxigen şi cantităţi mici de
azot, sulf şi alte minerale.

Brichetele reprezintă un combustibil solid, produs din deşeuri vegetale, preponderent paie. Acestea sunt
considerate cel mai rentabil combustibil, fiind utilizat în toate ţările Europei. Acest biocombustibil este un
produs ecologic pur, deoarece la producerea lui nu se folosesc alte substanţe. Paiele sunt presate la presiune
înaltă, şi la temperatură ridicată, având o formă cilindrică, ce se caracterizează prin duritate înaltă, ceea ce
permite păstrarea îndelungată a acestora.
Cazane cu funcţionare pe bază de brichete şi pe bază de pileţi.
10 kg brichete =5,5 litri petrol.
1 tona brichete = 5 metri cubi lemn de foc.
Căldura de ardere la:
– peleţi = 16,8-18,5(Mj/kg).
– brichete = 16,9-17,6(Mj/kg ).
Preţul unei gigacalorii produsă de: gaz − 1300 lei, cărbune − 900 lei, pilete − 370 lei, brichete − 370 lei,
baloturi − 350 lei.
Concluzii şi propuneri: În prezent, încălzirea cu biomasă lemnoasă sub formă de brichete şi peleţi
oferă avantaje clare, pentru obţinerea energiei. Un avantaj al încălzirii cu biomasă lemnoasă sunt reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru a înlocui utilizarea combustibililor fosili, este de preferat
încurajarea folosirii biomasei lemnoase în acele zone unde lemnul este în apropiere şi dezvoltarea durabilă a
tehnologiilor de încălzire cu acest combustibil ecologic. Această metodă este cea mai utilizată sursă de
energie regenerabilă în toată lumea, pentru că este accesibilă şi inepuizabilă. Pentru Republica Moldova,
trecerea la astfel de energie regenerabilă provenită din biomasă, înseamnă:
– economie de bani;
– noi afaceri;
– locuri de muncă;
– securitate energetică;
– şi desigur un mediu ambiant mai curat.
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CHICIURA CA FENOMEN METEOROLOGIC DE RISC
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
Anatolie PUŢUNTICĂ
Universitatea de Stat din Tiraspol
In this article is approached the hoar frost's phenomenon as a weather risk. For the regionalization of the hoar
frost's phenomenon were processed statistic data offered by the weather State Service for the period from 1954 till
2010. Also there were identified five vulnerable regions for the Republic of Moldova territory to the hoar frost's
phenomenon. Finally there were presented ways of decreasing the impact of this meteorological risk.
Cuvinte-cheie: chiciură, aer suprarăcit, probabilitate, vulnerabilitate, impact.

Introducere. Chiciura reprezintă o depunere de gheaţă, provenită în general din îngheţarea picăturilor
de ceaţă sau de nor, în stare suprarăcită, pe obiecte a căror suprafaţă are temperatura negativă sau puţin
mai mare de 0°C [1] .
În practică se pot observa trei feluri de chiciură: chiciură moale, chiciură tare şi chiciură transparentă.
Cea mai periculoasă este chiciura tare sau granulară. Acest hidrometeor se formează prin îngheţarea rapidă a
picăturilor de apă rămase în stare lichidă după încetarea stării de suprarăcire, ceea ce determină îngheţarea
lor mai mult sau mai puţin individuală, lăsând între ele spaţii cu aer. Spre deosebire de chiciura moale,
chiciura tare aderă destul de puternic de obiectele pe care se depune şi nu se desface de pe acestea decât prin
rupere. Se depune pe suprafaţa obiectelor de pe sol sau din apropierea solului, expuse la un vânt de
intensitate cel puţin moderată. În direcţia de unde suflă vântul, grosimea depozitului poate creşte foarte mult,
căpătând aspect de pană, flamură, lamă lată, în funcţie de dimensiunile sau diametrul obiectelor pe care se
depune. În atmosfera liberă, chiciura tare constituie una din formele de givraj care se depune pe părţile
avioanelor expuse curentului.
Pe timp favorabil producerii ei, chiciura granulară depusă în jurul conductorilor aerieni poate avea
diametrul de 20-30 cm, ceea ce duce la sporirea cu 4-6 kg a greutăţii fiecărui metru liniar de conductor.
În unele situaţii, diametrul ei poate depăşi chiar 60 cm, astfel că greutatea suplimentară a unui metru de
conductor creşte cu 50 kg. Deşi fragilă, chiciura granulară este totuşi suficient de consistentă pentru a se
desprinde de pe conductori în bucăţi de 5-10 cm şi groase de 1-2 cm.
În majoritatea cazurilor, depunerile de chiciură pe conductor apar pe diverse căi astfel (Ţâştea, 1965;
Ţepeş, 1968; Bogdan; Mihai; Teodoreanu, 1974):
 prin topirea pe conductori a fulgilor de zăpadă umedă (lapoviţa) şi a îngheţării ulterioare a
acestora;
 din cauza apei suprarăcite care se află în aer sub formă de ceaţă, aer ceţos, burniţă, sau ploaie care
determină chiciura tare şi bruma;
 prin trecere directă sub formă de ace de gheaţă a vaporilor de apă din aer (sublimare) care
formează chiciura moale, cristalină sau pufoasă.
Uneori iarna, sub influenţa maselor de aer cu diferite caracteristici care se află în pasaj peste teritoriul
R. Moldova, se întâmplă ca peste un tip de depunere să se formeze alta şi astfel depunerile de gheaţă apar cu
o structură mixtă, combinată, favorizând apariţia unor sarcini de presiune mai mari pe conductorii aerieni.
Materiale şi metode. În contextul reliefului relativ variat al R. Moldova şi a extinderii predominante a
teritoriului de la nord spre sud, datele medii şi extreme de producere a chiciurii sunt variate.
Data medie a primei depuneri de chiciură se plasează în luna noiembrie. S-au creat condiţii, când prima
depunere de chiciură pe conductori, s-a produs în luna octombrie, însă asemenea cazuri au o frecvenţă foarte
redusă (un caz în zece ani). În raioanele sudice ale R. Moldova datorită influenţei termoreglatoare a Mării
Negre, prima depunere de chiciură pe conductori, în anumiţi ani, se poate produce abia în prima şi a doua
decadă a lunii decembrie.
În medie, ultima depunere de chiciură se formează pe cea mai mare parte a teritoriului R. Moldova, în
prima jumătate a lunii aprilie. Izolat în anumite situaţii sinoptice, în raioanele de nord, nord-est, ultima
depunere de chiciură se poate înregistra şi în decada a doua a lunii aprilie.
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Evaluarea temporală a manifestării chiciurii pe teritoriul republicii scoate în evidenţă o probabilitate
maximă de producere a acesteia în luna ianuarie (38%) şi decembrie (27%), pe când lunile februarie, martie
şi noiembrie prezintă o probabilitate mult mai mică. Luna cu probabilitatea minimă de formare a chiciurii
revine lui aprilie (sub 5%) (Fig. 1).

Fig. 1. Probabilitatea de manifestare a chiciurii în RM (1960-2005)
Conform Tab.1, media ( x ) cea mai mare a numărului anual de zile cu chiciură revine Platoului
Moldovei de Nord (I r.f.g.), fiind de 14,6 zile/an, Podişului Moldovei Centrale (11,9 zile/an), iar în Câmpia
Bălţului aceasta având valoarea minimă – 3,7 zile/an.
Tabelul 1
Indicii statistici ce caracterizează fenomenul de chiciură pe teritoriul Republicii Moldova (1960-2005)
Indicii
statistici

I r.f.g

II r.f.g.

III r.f.g.

IVr.f.g.

V r.f.g.

x

14,6
5,0
33,0
6,2

3,7
0,0
10,0
2,2

11,9
0,0
23,0
5,5

4,4
0,0
19,0
3,7

8,0
0,0
19,0
4,6

min
max
σ

Notă: I* – I regiune fizico-geografică − regiunea Podişurilor şi Platourilor Moldovei de Nord;
II* – II regiune fizico-geografică − Câmpia Moldovei de Nord;
III* – III regiune fizico-geografică − Podişul Moldovei Centrale;
IV* – IV regiune fizico-geografică – Câmpia Nistrului Inferior;
V* – V regiune fizico-geografică − Câmpia Moldovei de Sud.

Valoarea minimă a chiciurii poate fi 0 zile/an în partea centrală şi sudică a republicii, iar în Platoul
Moldovei de Nord (Briceni) – 5,0 zile/an. Referitor la valoarea maximă a numărului de zile cu chiciură şi de
această dată stabilim că în I r.f.g. se remarcă o predominare clară (33 zile/an). Pe Câmpia Bălţului numărul
maxim anual de zile cu chiciură este de doar 10. Valori maxime mai impunătoare se observă şi pe teritoriul
Podişului Moldovei Centrale – 23 zile/an. Valoarea maximă a σ cum este şi logic o aflăm în Platoul
Moldovei de Nord (6,2), iar cea minimă pe Câmpia Bălţului (2,2).
Gradul de periculozitate a chiciurii depinde, în mare măsură, de durata menţinerii depunerilor de gheaţă;
raportul dintre durata şi consecinţele depunerilor de gheaţă este direct proporţional: cu cât menţinerea gheţii
pe conductori este mai mare, cu atât şi efectele negative sunt mai mari.
Durata medie anuală a depunerilor de chiciură oscilează pe teritoriul republicii de la 70 până la 380 ore.
Durata unui caz de depunere în cele mai frecvente cazuri 50-70% constituie mai puţin de 12 ore. Numai în 12% cazuri durata depunerilor de chiciură depăşeşte 48 de ore. Cu cât relieful este mai înalt, cu atât creşte şi
durata depunerilor de chiciură [4].
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Diametrul maxim al chiciurii este dependent de condiţiile genetice ale atmosferei în contact cu suprafaţa
subiacentă. Observaţii instrumentale asupra acestui parametru al depunerilor de gheaţă sau început la staţiile
meteorologice în anul 1952 cu ajutorul chiciurometrului. Acesta reprezintă o instalaţie formată din 3 stâlpi
metalici cu o lungime de 425 cm şi un diametru de 50 mm. Stâlpii sunt uniţi între ei cu nişte conductori
confecţionaţi din sârmă de oţel cu diametrul de 5 mm şi lungimea de 100 cm, care formează între ei unghiuri
diferite [1]. Diametrul maxim al depunerilor de chiciură moale pe teritoriul republicii constituie de la 15 până
la 60 mm, iar chiciura tare – de la 30 până la 75 mm [5].
În situaţii extreme, depunerile de gheaţă pot avea un diametru maxim mult mai mare, creând pagube însemnate reţelei de transport aerian al energiei electrice. Aşa, spre exemplu, pe 15-18 februarie 1969 (Fig. 2), în
Podişul Moldovei Centrale (Codrii) pe conductorii electrici de înaltă tensiune (AC 185 12 M) de pe traseul
Chişinău-Călăraşi depunerile de gheaţă au atins 140 mm. Sub povara greutăţii au fost rupţi stâlpii de telefon şi
tensiune înaltă, coroanele arborilor au fost aplecate până la pământ, rupându-se. Această situaţie cu ruperea
firelor electrice şi a copacilor a continuat şi în zilele următoare – deja după întreruperea depunerilor de gheaţă.

Fig. 2. Harta vremii pentru 15 februarie 1969, ora 03 [4]
Metodologia calculării depunerilor de chiciură în prezent se bazează pe datele obţinute de la observaţiile
cu chiciurometrul, pornind dintr-o densitate medie a depunerii de 0,9 g/cmP3P.
Dacă admitem că depunerea de gheaţă pe conductori are formă cilindrică, se poate calcula masa depunerii
având grosimea depunerii pe chiciurometru cu densitatea ρ = 0,9 g/cmP3P şi poate fi calculată după formula:
q
bd b ,
3P
Admiţând că densitatea depunerii ρ = 0,9 g/cmP şi calculând masa lui pentru 1 m liniar de conductor,
obţinem:
q 283b d b ,
de unde:
d
q
d2
2
283 4
Aici b – grosimea depunerilor de gheaţă cu densitatea de 0,9 g/cmP 3P., q – masa depunerii de gheaţă
pe 1 m de conductor, d – diametrul conductorului în cm.
Conform standardelor existente diametrul conductorilor la chiciurometru este considerat 0,1 cm (1,0 mm).
De frecvente ori, avem depuneri separate de gheaţă cu o densitate diferită. În corespondenţă cu datele
autorilor V.V. Burgsdorf şi M.S. Muretov (1960), A.V. Rudnev (1961) pentru un relief de câmpie colinară
pentru Câmpia Europei de Est sunt propuse următoarele valori ale densităţii în funcţie de depunerea de
gheaţă (Tab. 2).
Tabelul 2
Densitatea medie a depunerilor de gheaţă pentru Câmpia Europei de Est
Densitatea, g/cmP3P
Depunerea de gheaţă
Chiciură moale
0,1
Chiciură tare
0,05
b
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I.I. Solomatin (1956) a propus o formulă pentru aprecierea mărimii depunerilor de gheaţă la diferite
altitudini faţă de înălţimea chiciurometrului (2 m):
v
v
h
D
D0 d
1 0,08
D0 2,15d ,
v0
v0
h0
unde DB0B – depunerea de gheaţă la înălţimea de 2 m în mm, v – viteza vântului la înălţimea h; d – diametrul
conductorului; hB0B – înălţimea de 2 m; vB0B – viteza vântului la înălţimea de 2 m.
Verificarea formulei de către A.V. Rudnev şi O.A. Drozdov (1956) a arătat că calculul mărimilor
depunerilor de gheaţă pe conductori de telecomunicaţii şi transport a energiei electrice, după formula lui
Solomatin dă rezultate satisfăcătoare doar atunci, când conductorii se găsesc în afara stratului de nori (mai
jos de 100 m), întrucât conţinutul de umezeală a norilor etajului inferior cu mult îl depăşeşte pe cel al
stratului de aer din imediata apropiere a suprafeţei subiacente.
În studiile efectuate de I.I. Solomatin (1956), A.V. Rudnev şi O.A. Drozdov (1956), V.V. Burgsdorf şi
N.S. Muretov (1960) [5], s-a constatat că intensitatea depunerilor de gheaţă în condiţii naturale la înălţimea liniilor de telecomunicaţii şi liniilor de transport al energiei electrice, considerabil se deosebeşte de datele obţinute cu chiciurometrul. Diferenţele cresc pe măsura creşterii mărimilor depunerilor pe chiciurometru şi odată
cu creşterea înălţimii conductorilor. Astfel, în scopuri practice (inginereşti) sunt necesare cunoaşterea mărimilor
de depunere a gheţii nu numai la înălţimea chiciurometrului (2 m), dar şi la înălţimi mai mari (>2 m).
Estimarea spaţiotemporală a chiciurii. În contextul încălzirii iernilor pe teritoriul Republicii Moldova
şi a sporirii alternanţelor de temperatură, conform rezultatelor ştiinţifice obţinute în cercetările anterioare, la
părerea noastră interes prezintă evaluarea tendinţelor regionale de manifestare regională a chiciurii.
Analiza datelor obţinute ne denotă că în aspect evolutiv acest fenomen manifestă o tendinţă de majorare,
mai ales în partea de nord şi centrală, unde alternările de temperatură sunt mai semnificative (Fig.3).
a
Zile

b
Zile

c
Zile

Fig.3. Evoluţia în timp şi tendinţa manifestării chiciurii în diferite regiuni
fizico-geografice de pe teritoriul RM (a- I r.f.g.; b-III r.f.g.; c-V r.f.g)
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Evaluarea frecvenţei anuale de manifestare a acestui fenomen completează cele menţionate mai sus.
Astfel, în I şi cea de a III-a r.f.g. aproximativ o dată în 20 ani numărul anual de zile cu chiciură constituie 1314 zile, în timp ce în cea de a V-a r.f.g. acest fenomen este redus până la 7 zile.
O frecvenţă sporită a chiciurii se înregistrează în I r.f.g. şi în cea de a III-a r.f.g., ceea ce se explică prin
alternările frecvente de temperatură, umiditate precum şi altitudinea locului.
Analiza comparativă a hărţii schemei ce reprezintă repartiţia spaţială a numărului de zile cu chiciură
(conform G.F. Lasse) şi modelarea cartografică a datelor actuale ne demonstrează că în ultima perioadă
(1960-2005) are loc creşterea numărului acestui fenomen, în partea de nord şi central-vestică. Utilizând metoda de interpolare Radial Basis a fost posibilă spaţializarea detaliată a acestui fenomen. Conform hărţii obţinute, cele mai puţine zile pe an cu chiciură se observă în extremitatea de sud-est şi în Stepa Bălţului (Fig.4).
a
b
Briceni
Soroca
Camenca

Balti
Falesti
Cornesti Bravicea

Baltata
Tiraspol

Leova
Comrat

Cahul

Fig.4. Repartiţia numărului anual de zile cu chiciură
(a − conform datelor G.F. Lasse, 1978; b − 1960-2005)
Vulnerabilitatea teritoriului faţă de manifestarea chiciurii. Analiza vulnerabilităţii teritoriului faţă de
manifestarea chiciurii pe teritoriul Republicii Moldova ne denotă că teritoriile cele mai vulnerabile faţă de
acest fenomen sunt Podişul Moldovei Centrale şi extremitatea de nord-vest, ceea ce în mare măsură „repetă”
legitatea de repartiţie a numărului zilelor cu chiciură.
Câmpia Moldovei de Sud, a Nistrului Inferior şi Câmpia Bălţului, dimpotrivă, sunt teritoriile mai puţin
vulnerabile către chiciură. Frecvenţa mică a acesteia pe câmpiile amintite mai sus, se poate explica prin
faptul că acestea având altitudini mai joase decât regiunile vecine, sunt, într-un fel, mai protejate de vânturile
reci (Fig.5).
Briceni
Soroca
Camenca
foarte mare
Balti
13.5

Falesti

mare
Cornesti Bravicea
11
Baltata

medie
Tiraspol

8.5
mica

Leova

6
Comrat

foarte mica
3.5

Cahul

Fig. 5. Vulnerabilitatea teritoriului R. Moldova faţă de chiciură
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La elaborarea hărţii vulnerabilităţii teritoriului faţă de depunerile de chiciură, s-au folosit date despre
numărul mediu anual de zile cu acest fenomen. În final, s-au delimitat cinci grade de vulnerabilitate ale
teritoriului faţă de depunerile de chiciură:
1. teritorii cu vulnerabilitate foarte mică (3,5-6 zile/an);
2. teritorii cu vulnerabilitate mică (6-8,5 zile/an);
3. teritorii cu vulnerabilitate medie (8,5-11 zile/an);
4. teritorii cu vulnerabilitate mare (11-13,5 zile/an);
5. teritorii cu vulnerabilitate foarte mare (>13,5 zile/an).
Din analiza hărţii, se remarcă faptul că cele mai expuse teritorii la riscul depunerilor de chiciură sunt
regiunile din partea nord-vestică şi centrală, cum ar fi: Podişul Moldovei Centrale şi Platoul Moldovei de
Nord. Cele mai puţin vulnerabile sunt: Câmpia Colinară de Stepă a Bălţului şi Câmpia Moldovei de Sud.
Frecvenţa mică a depunerilor complexe de chiciură din cele două câmpii amintite mai sus, se poate
explica prin faptul că acestea având altitudini mai joase decât regiunile vecine, sunt, într-un fel, mai protejate
de vânturile reci.
În concluzie, constatăm că proiectarea şi construirea liniilor de comunicaţie este legată de cheltuirea
unor mijloace financiare şi materiale scumpe. Din punctul de vedere al ridicării rezistenţei liniilor electrice,
este necesar de mărit diametrul conductorilor (grosimea depunerii este, în general, mai mică pe conductori cu
diametru mare) şi consolidarea pilonilor de sprijin. În acelaşi timp, aceste măsuri luate inadecvat dau o
majorare a preţurilor de construcţii şi exploatare a liniilor electrice. Lipsa totală de luare a acestor măsuri
poate aduce la frecvente accidente, precum şi la întreruperea proceselor tehnologice de producţie. De aceea
este necesar a construi linii de legătură telefonică şi de energie electrică, aşa încât construirea şi exploatarea
lor să se efectueze cu cheltuieli minime.
Prin încărcarea suplimentară care apare în prezenţa ei pe conductorii aerieni şi crengile arborilor,
chiciura tare, granulară, constituie un pericol real, de care trebuie să se ţină seama la proiectarea liniilor de
înaltă tensiune şi a altor conductori aerieni (Internet, cablu TV etc.), precum şi la plantarea diferitelor specii
de pomi fructiferi.
Pagubele produse frecvent prin ruperea conductorilor aerieni prea subţiri sau cu stâlpii prea îndepărtaţi şi
a crengilor pomilor fructiferi nu sunt deloc neglijabile.
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1. Introduction
For a long time in the pickling production using inhibitors of plant origin (the flour, bran, yeast, etc.),
slowing the dissolution of metal and hindered the emergence of pickling brittleness [1]. In the early 20-th
century were obtained patents for the inhibition of corrosion in metal etching by starch, resins and oils,
crushed meal, animal protein (waste meat and dairy industries), etc. In the 30 years as a pickling additives
have started to use various substances contained in plants, using for this example, the dried stalks and leaves
of celandine. And only in the second half of this century for the protection of metals in acidic media used
aqueous extracts of plants: fenugreek seeds, lupine, dum-palm fruit, eggplant, etc. [2-5].
Because, in the light of modern sanitation and environmental requirements there is a need replacing
toxic inhibitors on no less effective, but safe and cheap in operation, therefore actual is elaboration of
ecological safe inhibiting compositions based on plant origin products with high effectiveness.
The aim of this paper is to study the effect of aqueous extract of horse chestnut on the corrosion of steel
St. 3 in water.
Aqueous extracts of fruits of horse chestnut have a complex composition. It contains flavonoids,
carotenoids, tannins, carbohydrates (hexoses and pentoses) and products of their polycondensation and
decomposition (uronic acids, hemicellulose, furfural and etc.), a glycoside esculin and triterpensaponine
under the general title estsin [6-9]. The quantity of nitrogen is very little, usually 0,2-0,5% of tannins. There
is no protein in their composition. The ratio of components in an extract depends on the crushed degree of
the material, temperature and time of extraction.
Saponins are o-glycosides containing a triterpene (C30) and steroid (C27) alcohols [10-12]. These are
compounds in which the residue of a cyclic form of mono- or oligosaccharide (carbohydrate or glycosyl
residue) is bonded with other organic residue (aglycone) through a heteroatom. In the composition of their
aglycones for the most part are composed by hydroxyl derivatives of aromatic series. For saponins are
characteristic foaming properties, they do not possess the chemical properties of reducing sugars. Glycoside
esculetin (6,7-dioksikumarin) is present mainly in the form of 6-glucoside (esculin) [7] concerned to the
group of coumarin glucosides, which break down by hydrolysis to coumarin and sugar [13].
The components of the extract, which can significantly affect the corrosion process are the tannins,
which are the basis of tannins (tannins) as well as nonhardening substances (sugars, simple phenols and
organic acids) [9, 14-17]. Extracts were characterized by purity, i.e, by the content of tannins, expressed as a
percentage of the total amount of dissolved substances, consisting of tannins and nontannings.
In the water extracts of horse chestnut dominated hydrolyzable (pirogallic) tannins, which are
complicated esters of gallic acid or related digallic and trigallic acids with polyatomic alcohol. In the
molecules of tannin is usually a few benzene rings, which have to contain as substituent quite a number of
oxy-groups.
Thus, all the tannins are derivatives of polyatomic phenols, i.e, the polyphenols. The benzene ring is
connected with the second component through an oxygen atom of ester bonds. The tannins contain a large
number of phenolic hydroxyl groups, their part is about 15-30% of the molecular weight of tannins [9]. In
the composition of tannin about 50% are carbon.
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Hydrolyzable tannins are readily hydrolyzed with the formation of a monosaccharide (glucose,
rhamnose or hamameloza). These are the products in which the constituent monomers are linked between
themselves through ester bond
C

O

C

C

O

O

C

or glycoside bonds
.
Dissolved in water, they form a colloidal solution with an acid reaction and have an astringent taste and
a strong tanning action. With the salts of iron (III) give a black-green or blue-black colour. The tannin
extracts have properties of buffer solutions. One of the most characteristic features of tannins is their sorption
activity, mainly due to their ability to connection through hydrogen bonds.
When heated, the tannins are decomposed with the release of pyrogallol. The complexing properties of
tannins are associated with the presence in their aromatic ring substituents, at least two hydroxyl and/or
carboxyl groups capable to forming with metal cations, such as Fe 2+, ionic or donor-acceptor bond [18].
Since the reactive groups are in o-position to each other, the forming complexes have a chelate structure and
a fairly stable.
2. Experimental
The corrosive medium served Chisinau tap water, which by the chemical composition are medium hard
or moderately hard [19]. By the value of index Lanzhele (-0.08) of its state is close to equilibrium. The
chemical composition of water, taking into account seasonal variations consistent with (mg/l): SO 32-- 6;
HCO3-- 98,0; SO42-- 204,0; CI-- 57,0; Ca2+ - 72,5; Mg2+ - 19 5. The pH value is modify in ranged from 7,27,6 and total hardness was equal to 5.22 mmol/l of total salt content of 457 mg/l. On the total content of
chloride and sulfate ions (above 150mg/l) the water on the classification of I.L. Rosenfeld [20] refers to the
highly aggressive medium.
It was used the samples of steel St.3 with chemical composition (%): C - 0,2; Mn - 0,65; Si - 0,25; Cr 0,25; the rest iron. Corrosion tests of samples with size 50x25x3 mm were carried out with full immersion in
a solution to the same depth in the access of air. Their initial roughness was produced by grinding. Before
the experiment, the samples were carefully degreased with Vienna lime and dried with filter paper. After
testing, they were removed and dried in a desiccator over a layer of calcined CaCl 2. Lateral surface of the
samples was isolated with varnish. Removal of corrosion products was performed in 0.5 M hydrochloric acid
solution with the addition of 0.5% of urotropin.
The corrosion rate was determined gravimetrically. The effect of the inhibitor was evaluated
quantitatively by the criterion of the degree of protection determinated by the equation z = (k-k1)/k·100%,
where k1 and k - the rate of metal corrosion inhibitor, respectively, with and without it. The degree of
protection characterizes the complete suppression of corrosion. To evaluate the effectiveness of inhibitors
was used decele-rating coefficient γ = k/k1, showing how many times the corrosion rate decreases as a result
of action of the inhibitor.
The action of the inhibitor on the electrochemical behavior of steel was estimated by the value of
stationary potential and anodic potentio-dynamic curves. The latest are taken against the background of 0.1
N solution of Na2SO4. It was used a potentiostat PI-50-1.1 with a scanning rate of 5 ∙ 10-3 V/s and a standard
electrochemical cell with a flat electrode (working area 1cm2) with isolated lateral and posterior surfaces.
Potentials are measured relative to silver chloride electrode and then recalculated their values relative to
normal hydrogen electrode.
To study the corrosion products formed on the steel surface and deposited on the bottom of the glass, Xray analysis was performed on the universal diffractometers HZG-4B and DRON-3M with cobalt radiation
and infrared spectroscopy using a spectrophotometer Specord-M80 and Spectrum 100-FT-IR, Perkin-Elmer.
The phase composition was determined directly on the corroded samples, and for the IR spectra the scrapings
of corrosion products was used, as well as dried extraction products, obtained by evaporating of the extracts
on a water bath or dried by evaporation under natural convection conditions at room temperature.
The extract was prepared as follows: 300 g of dried and powdered fruits of horse chestnut filled with 1
liter of distilled water and heated in an autoclave for 1, 2 or 3 hours. Cooled extract was filtered and then
added in a corrosive medium in the amount of 50-150 ml/liter.
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3. Results and Discussion
When you use the extract as an inhibitor is not observed monotonic decrease the corrosion rate of test
time in the whole range (Fig. 1), as it was for other inhibitors [19]. From Fig. 1 it is seen, that there is a sharp
drop of the corrosion rate in the range from 24 to 72 hours of testing, and in this case the time of extraction
of the inhibitor does not affect the shape of the curve. However, after 72 hours of testing are take place
increases of the corrosion rate; the longer time of the extraction, the higher the corrosion rate, approaching to
the values observed in the water in the absence of inhibitor (240 hours).

Fig.1. Effect of test duration on the rate of corrosion inhibitor at a concentration
of 50 mg/l and time of extraction, hours: 1-0, 2-1, 3-2, 4-3
Time of extraction for the duration of tests 24 hours almost no effect on the value of the corrosion rate
(Fig. 2, curve 1). With increasing the time of exposure of the samples, a minimum appears on the curve
correspon-ding to the time of extraction, which is equal to one hour (Fig. 2, curves 2-4). It is particularly
noticeable when the duration of 120 hours of testing. With increasing the time of extraction the corrosion
rate is increases, in this case the larger, the higher the exposure of the samples (Fig. 2, curves 2-4).
At the time of extraction 1 hour, with inhibitor concentration of 50 mg/l, the corrosion losses are reduces
in 1,5 times (the degree of prote-ction of 34.9%) for the duration of tests 24 hours (Table 1). Maximum
protective effect is manifested at 72-120 hours of exposure (γ = 4,9-5,0, and z = 79,4-80,1%). With further
increase of exposure time corrosion losses grow: at 240 hours of γ = 1,8, and z = 45,5%. Closely regularities
are observed for extraction time 2 and 3 hours respectively. With increasing of inhibitor concentration to
100-150 mg/l, its effect is intensified: for example, for 72 hours of exposure the decelerating coefficient γ =
6,2 (at z = 83,9%) to 100 mg/l and γ = 6,4 (at z = 84,4%) to 150 mg/liter. However, the regularities of their
changes remain the same.

Fig.2. Effect of extraction time on the corrosion rate (the inhibitor concentration of 50 ml/l)
for the duration of tests, hours: 1-24, 2-72, 3-120, 4-240
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Table 1
Effect of extraction time, test time and inhibitor concentration on the parameters
of corrosion process of steel St.3 in water
The concentration of inhibitor,
ml/l
50

Extraction time,
hour

50

2

50

3

100

1

150

1

1

Test time, τ, hour
24
72
120
240
24
72
120
240
24
72
120
240
24
72
120
240
24
72
120
240

Decelerating
coefficient, γ
1,5
4,9
5,0
1,8
1,7
4,0
1,7
1,5
1,6
5,4
1,8
1,1
2,6
6,2
4,8
3,5
2,7
6,4
4,9
3,6

Degree of
protection, z, %
34,9
79,4
80,1
45,5
42,6
74,7
41,5
32,3
38,6
81,5
42,8
10,5
61,6
83,9
79,1
71,5
63,0
84,4
79,6
72,3

Tannins solutions have an acidic reaction, with pH of medium, the smaller, the longer the extraction
time of the inhibitor. The most acidic medium observed in the solution with addition of 50 mg/L of inhibitor
after its extraction in 1 hour − pH is 3.9 (Fig.3,4). With increasing time of extraction the acidity of medium
decreases. For example, with the addition of inhibitor, obtained after 2 hours of extraction, pH of medium
increased to 4.15, and after 3 hours − up to 4.65. After immersing the samples in a corrosive medium with
the inhibitor in the time interval 24-72 hours of testing its acidity increases for inhibitors the extraction of all
time. However, with increasing exposure time the samples up to 240 hours, the pH of solution with addition
of the inhibitor, getting in one hour of extraction, remains unchanged, while adding the inhibitor produced by
extraction during 2 and 3 hours, increases, and the medium become a few alkaline. But in any case, the
acidity of the medium after the test is higher than prior to the event (Fig.3 and 4).

Fig.3. Effect of test duration on pH of solution (concentration of inhibi-tor, 50 mg/l)
at the time of extraction of the inhibitor, hours: 1-1, 2-2, 3-3
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Fig.4. Effect of extraction time on the pH of solution (concentration of inhibitor, 50 mg/l)
for the duration of test, hours: 1-0, 2-24, 3-72, 4-120,5-240
Before the corrosion test the solution has a slightly brown color. In the process of corrosion occur its
darkening and in the end of test the solution turns purple-black. On the curves of light absorption in the
ultraviolet part of the spectrum (Fig. 5) exhibits two bend: the minimum light absorption at a wavelength λ =
260 nm and a maximum at λ = 280 nm. Selective absorption of light in a certain area of the spectrum often
associated with the presence in the molecules of certain groups of atoms with different structures. Maximum
absorpti-on in this region due to the compounds in the composition of which is C = O group [9]. This feature,
in addition to the presence of quinone hydroions, may depend on the presence in their structure of the
carboxyl or complicated ester bonds, since in these combinations of atoms are also included group C=O.
With increasing inhibitor concentration the value of the maximum absorbance of the solution decreases
(Fig.6, curve 2). Similar character of the change in optical density of the solution is observed at the minimum
(Fig.6, curve 1), whereas the degree of protection increases with increasing inhibitor concentration (Fig.6,
curve 3). Considered [9] that in solutions of vegetable tannins optical density is proportional to the
concentration of tannin and can be used for their quantitative determina-tion. Intensive light absorption may
be connected with the oxidation of tannins [9], with the result that in molecules appear quinone groups that
form hydrogen bonds with the unmodified hydroxyl groups, in consequ-ence of which appear the structure of
quinhydrones type. This manifests itself in lowering the pH of the solution and its darkening.

Fig.5. UV absorption spectra of water with the addition of an inhibitor (τ = 72 h)
after 1 hour of extraction, ml/l: 1-50, 2-100, 3-150
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Fig.6. Effect of inhibitor concentration after 1 hour of extraction on the intensity of the absorption
of the corrosive medium at the minimum of (1) and maximum (2),
the absorption curve and the degree of protection (3) for the duration of test − 72 h
By 24 hours of tests on the corroding surface appears relatively thin dense film of dark gray color, which
gradually thickened to 48 hours of exposure becomes a loose structure. The loose part is removed from the
surface with jet of water or a cotton tampon. With the subsequ-ent growth of test time on the corroding
surface the loose film disappe-ars, and grows thick, shiny purple-black film, which can only scrape with a
knife. If the corrosion occur in pure water in the composition of film are fixed only oxides and hydroxides of
iron, when introduced into the solution of the inhibitor in the composition of the film after 48 hours of testing
appears tannaty of trivalent iron, the intensity of which increases with time trials.
Infrared spectroscopy can give additional information on the composition of both the water extracts, and
cover layers that have appe-ared on the samples in the process of corrosion. In terms of spectrosco-py, as
well as, on the basis of published data on the composition of water extracts, in the IR absorption spectra one
should expect the absorption bands: alcohols, phenols, water - ν(OH), acids ν(COOH), ketones ν(C=O), ester
ν(COOH) and aldehydes ν(COOR) and also the absorption bands of aromatic rings [ν(CH), ν(CC), δ(CCH),
ρ(CH), γ(CCC)].
Extraction products obtained by evaporation represent a substance in the form of plates of various
shades of brown colour. Darkest - after 3 hours of extraction. After drying under natural conditions, products
were obtained in powder form: gray when extracting for 1 hour, dirty-gray - after 2 hours, and dark brown
after 3 hours.
Research and analysis of the literature [21-23] show (Table 2) that in dry residues of the extracts the
following components are identify: water ν(OH) at frequencies of ≈ 3500-3000s cm-1; hydrocarbon groups of
different origin (group CH3, CH2, CH), which have absorption bands with maxima at frequencies ≈ 2960p,
2930s, 2880p, and 2870s cm-1. The presence of aldehyde, ketone, or carboxyl groups was found at frequencies of 1750-1700 m cm-1; aromatic ring absorb at frequencies of ≈ 1580, 1560 and 1510 cm-1, etc.
At frequencies 1150s, 1075s and 1020s cm-1 are observed absorpti-on bands ν(C-O) of alcohol and δ
(OCO) of complicated ester groups. Intense absorption band at a frequency of ≈ 710s cm-1 belongs to ρ(CH).
There are also less intense absorption bands, which are also characteri-zed by the presence of various
functio-nal groups of tannins in the extracts.
With long-term extraction in the infrared spectra some absorption bands change their intensity, which is
a consequence of partial hydroly-sis of polynucleus tannins. And indeed, the band ν(C=O) (COOH) at a
frequency of ≈ 1700 cm-1 increases in intensity, whereas other absorpti-on bands [ν(C-O)-alcohol and
δ(OCO)-ester], by contrast, reduce its intensity.
146

Cercetări experimentale
ISSN 1857-3517
Table 2
IR spectra (cm-1) of scrapings from corroded steel surface Ct. 3
at different times of testing, as well asdried residues of extracts

Sample

ν(ОН)

ν(CH3)

ν(C=O)

ν(C-Н)

R-COOH

δ(H2O )

1:00 hour of

2970p

boiling. The dried

2930s

1750w

1650s

2875w

1710p

1610m

1710m

1630s

extract at room

3500s

temperature.

2865m

2:00 hours of

2960p

boiling. The dried
extract at room

3500s

temperature.

2930s
2880p

ν(C-C)
δ(CCH)

extract at room

2930s
2870m

δ(CH2)

ν (ОН)

ν (С-O)

δs(CH3)

R-COOH

δs(CH2)

δ(CCH)

δ(CH)

1475p

1555p

1410p

1530p

-

1625p
1600s

Evaporated

2930s
2870m

1710m

…

R-COOH
δ(OH)
ν (ОН)
δ(CCH)

δ(OH)

ν as(C-O-

ν(СC)

C)

νas(C-O-C)

δ(CCH)

δ(CCH)
1075m

δ(CCH)
ν (CC)
δ(OH)

Evaporated

2930m
2865p

ρ(CH)

990p

750p

1025s

1240p

1100p

1000p

1150m

1075m

990p

1100p

1025m

940p

1155m

1080m

975p

890p

760p

1100p

1020s

935p

870p

710m

1150p

1070p

965m

1100p

1020m

905w

1070m

…

1020s

925p

1375m

1290p

1335p

1250p

1300m

1200p

1425p

1380m

1280p

1400p

1335p

1225p

1300m

1200p

1370w
1330p

1295m
1255п
1200п

1635p

1580s

1370w

1270w

1610p

1535p

1310m

1240m

1700w

…

1590s

1435p

1710w

1615m

1580p

1445p

1710w

1625m

1550p

1450p

…

1650m

1700m

β(CH)

R-COOH

935p

1150p

860w

720m

900p

2:00 hours of
3500m

δ(CH2)

β(CCH)

1330p

extract.

boiling.

β(CCH)
β(CH)

1150m

1420p

1590w

ν(С-O)

δ(OH)

1275p

1450p

1500p

ν (С-O)

1380m

1:00 hour of
3500m

ν (С-O)

1545p

temperature.

boiling.

β(CCH)

1580m

1530m

2870m

3500s

δ(OH)

1575p

3:00 hours of
boiling. The dried

δ(CH3)

extract.

890p
860w

…

890w
855w
820w

760p
720s

…
705m

760p
720m

3:00 hours
of boiling.
Evaporated

3500m

2970p
2930m

1370p
1300w

1270p

1130p

1060m

1100p

1005s

970p

880w

750p

840w

700m

extract.
1:00 hour of
boiling. Scarping

2975p
3500s

72 h

2937m
2860w

1:00 hour of
boiling. Scarping

2970p
3500s

240 h

2935m
2870m

2:00 hours of
boiling. Scarping

2935m
2865p

2:00 hours of

2975w

boiling. Scarping

3500s

240 h

2940s

…

2870m

3:00 hours of
boiling. Scarping

1635m
1600p

1560m

1445p

2970w
3500s

24 h

2965m

1715w

1625s

1575p

1440p

1720p

1625s

1575p

1435w

1580p

1450p

2870m

3:00 hours of
boiling. Scarping

2970w
3500s

120 h

2930s
2875s

3:00 hours of
boiling. Scarping

1365p

1290w
1240w

1120p

1260w

1140p

1300m

1250p

1150m

1300p

2980p
3500m

72 h

240 h

1375p

2970p
3500s

2925s
2865m

1720p

1680p
1600p

* p – bend between the absorption bands;
s – strong intensity of the absorption band;
m – medium intensity of the absorption band;
w – weak intensity of the absorption band.
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1370p

1270p

1300w

1230p

1368w

1260p

1300w

…

1375m
1300w

1260p

1370m

…

1300w

1200p

1060m
1010w

1050s

1060w
1010w

1140p

1065s

1125m

1000m

960w

1120s

1070s
1000s

1065s
1000m

750p

815w

705m

…

…

940p

…

…

…

1075s

1130s

870w

990p

980p

…

…
705m

750p
705m
…
705s

880p

750p

850w

705m

885p

760p

835p

705s

870w

770p

840w

720m
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The research results of scrapings from the surface of corroded samples (Table 2) show that at any time
of extraction in their composition are present the reaction products of iron ions with the extract. These data
show that the IR spectra of scrapings and dried products coincide with the intensity of the absorption bands
corresponding to the frequencies of water ν(OH) at 3500 cm-1, the hydrocarbon groups of different origin at a
frequ-ency of 2930 cm-1, aldehyde, ketone, or carboxyl groups at a frequency of ≈ 1710 cm-1. However,
significant differences in the intensity of the abso-rption bands are observed at frequencies of ≈ 1710, 1620,
1580, 1370, 1295-1260 and 1150-1130 cm-1. From this, we can conclude, that all components of the extract
in some way involved in the formation of the coating film. In this case, the time extracting in certain extent,
affects the composition of corrosion products, and the basic composition of the coating film formed to 72
hours of testing, remaining almost unchanged with further increases in exposure time of samples.
In the case of 1-2 hours of extraction at all times testing the hydroly-sis of tannins are slightly visible,
but are formed the hydroxo-compounds of iron (III) − ν(Fe-O) with a frequency at ≈ 470m cm-1. Extraction at
these times leads to the same composition of the coating film, as noted above, somewhat different from the
composition of the dried product. When extraction within 3 hours of the composition of scraping closer to
the composition of dried or evaporated products.
It should be noted, that in the spectra of all the scrapes in the intera-ction of samples with a solution
containing an inhibitor, appeared an abso-rption band with medium intensity at a frequency of ≈ 520 cm-1,
which probably refers to the ν(Fe-O) another type of iron hydroxide (III), for example Fe 2O3 nH2O,
FeO(OH), Fe2O(OH)4, and others.
Polarization measurements showed that the stationary potential of steel in tap water at the time of
immersion is equal to-185mV (Table 3). For the first 10 minutes, it moves in the negative side to -275 mV,
and for 180 minutes reaches -305 mV. With further increase of exposure time υst is affected insignificantly.
With the addition in water of the extract the stationary potential is shifted significantly to the positive
side the more, the longer the extraction time (Table 3). When you add the extract after 1 hour extraction υst
to 3 minutes exposure is shifted to negative side by 20 mV, and with further increase of the holding time is
slowly ennobled by 40 mV. Improvement of υst could be due not only to the inhibition of dissolution of steel,
but also relieved the cathodic process, for example, due to acidification of the solution [24]. Approximately
the same picture, but expressed less clearly is observed with the addition of the extract after 2 hours of
extraction. By adding the extract obtained after 3 hours of extraction, leads to very small values of υst, but in
this case the change of the holding time practically no effect on the value of the stationary potential.
It should be noted, that the addition of the inhibitor in water, obta-ined after extracting all the time, leads
to stabilization of the value of stationary potential after 40 minutes of exposure of the sample.
Dilution of the extract with water shifts the values of υst in the negative side is greater than greater the
degree of dilution (Table 4). In this case the test time has practically no effect on the value of the potential.
Table 3
Effect of test time and time of the extraction on the value of the stationary potential (υst, mV)
of steel in water with an inhibitor (50 mg/l).
τ, min
0
1
2
3
4
5
7
10
15
35
40
60
180
240
300
1440

Time of extraction, h
0
-185
-200
-210
-230
-250
-265
-270
-275
-280
-295
-298
-300
-305
-305
-310
-310

1
-140
-140
-160
-160
-150
-150
-145
-130
-130
-125
-120
-120
-120
-120
-120
-120

148

2
-110
-110
-120
-120
-120
-120
-110
-100
-95
-85
-80
-80
-80
-80
-80
-80

3
-75
-75
-75
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-75
-75
-75
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Table 4
Effect of dilution degree of the extract obtained after 3 hours of extraction
on the value of the stationary potential (υst, mV)
τ, min
0
1
2
3
5
6
22
60
180
210
1440

Diluting degree
undiluted
-75
-75
-75
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-75

1:2
-85
-85
-85
-85
-85
-85
-85
-85
-85
-85
-85

1:4
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-90
-85
-85

1:8
-100
-100
-100
-98
-98
-98
-98
-97
-95
-90
-90

The anodic potentiodynamic curves taken on the background of 0.1 N Na 2SO4 (Fig.7) show appearance
of the difficulty in the anodic process, when added to the medium of extracts obtained at different times of
extraction. Most of all reduces the anodic currents supplement of extract after 2 hours of extraction. The
smallest delay of anodic dissolution is observed with the introduction in the medium of extract after 3 hours
of extraction.
The observed difficulties of the process of anodic dissolution can be caused by adsorption of the extract
chestnut components on the surface of steel, which was shown in [3-5, 25] with using the extracts of other
plant in acidic or neutral medium.

Fig.7. The potentiodynamic polarization curves of steel St.. 3 in 0.1 N Na2SO4 solution with the introduction
of extracts with different extraction time, h: 1-0, 2-1, 3-2, 4-3
Analyzing the above and literature data, we can make some assumpti-ons about the mechanism of
inhibition of corrosion of steel in water by water extracts. Apparently, it involves the adsorption of the
inhibitor, determining the change of the stationary potential of steel in the first minute of the process.
Adsorption activity is mainly due to the ability of tannins to join by hydrogen bonds [9]. Parallel occur the
ionization of iron to Fe(II) and interaction of its ions with the inhibitor with formation of complexes with
Fe(II), and as a result − acidification of the electrode layer. Most likely, a loose film that is formed on the
surface of the sample to 48 hours of tests, including, along with iron oxides and hydroxides, and the
complexes of Fe(II). At the same time as a result of the oxidation of tannins in their molecules appear
quinone groups, which form hydrogen bonds with the same hydroxyl group, therefore arise a structure of
quinhydrones type that manifests in the darkening of the solution and lowering its pH. The appearance of
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such structures also affects the change in light absorption in the ultraviolet part of spectrum. In the presence
of corrosion products in solution the rate of oxidation of tannins by oxygen of the air increases. The
oxidation of Fe(II) to Fe(III) and interaction of the last with an inhibitor and formation of insoluble
complexes (tannates), deposited in the pores of the oxide-hydroxide film and enhance its prote-ctive effect
are take place. Complexation causes even greater acidification of the electrode layer, which in turn improves
the solubility of corrosion products and transforms them into tannates. The presence of interaction products
of iron with the inhibitor is confirmed by infrared spectroscopy. The solution changes color from purple to
deep black, and the cover film takes a dark purple color, which is typical for tannates of Fe(III).
The gradual consumption of the extract causes some alkalization of the solution and increase the
corrosion rate. It is necessary correction of the inhibitor content in the solution.
4. Conclusions
(1) It was shown the substantial influence of the concentration and method of preparation of an aqueous
extract of horse chestnut on the degree of inhibition of steel corrosion in water at different times of testing.
(2) It was established that the corrosion inhibitor is involved in the formation on corrosive samples of the
cover layers, which increase heir protective properties.
(3) It was suggest a possible mechanism of inhibition of corrosion by water extracts of horse chestnut.
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DINAMICA CONŢINUTULUI CORTIZOLULUI ÎN SALIVĂ LA ELEVI
SUB INFLUENŢA STRESULUI EDUCAŢIONAL
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Stress is a response to an event or condition in which there is a demand higher than normal amount of resolution.
Stress is when you feel overwhelmed or threatened by many more requirements than you can handle. It affects the way
people think, act and feel. Most vulnerable to factors stresogens are children. Their exposure to stressors strong and
lasting shall open a chain of changes in the central nervous system and endocrine, through the hypothalamus- pituitary
adrenocortical axis, with the release of stress hormones and immune system involvement. The purpose of this paper is
the research content of cortisol in saliva, reflecting the stress response of the body to students involved in the
educational process.
Key-words: educational stress, intellectual activity, adaptive processes.

Introducere
Stresul este un răspuns la un eveniment sau o condiţie la care există o cerere mai mare decât posibilităţile normale de rezolvare. Stresul este atunci când te simţi copleşit sau ameninţat de mult mai multe cerinţe
decât poţi face faţă. El afectează felul oamenilor de a gândi, acţiona şi simţi. Cei mai vulnerabili la acţiunea
factorilor stresogeni sunt copiii. Expunerea lor la factori de stres puternici şi de durată conduce la iniţierea
unui lanţ de schimbări în sistemul nervos central şi endocrin, prin axa hipotalamus-hipofiză-adrenocortical,
cu eliberarea hormonilor de stres şi cu implicarea sistemului imun. În creierul copilului, în condiţii stresante
persistente, apare un sistem hiperactiv şi hipersensibil de răspuns la stres, care în fond este un răspuns
adaptiv, dar care poate conduce la tulburări profunde cognitive, ale mecanismului memoriei ş.a. Capacitatea
de a face faţă stresului este în strictă corelaţie cu nivelul de dezvoltare a copilului. Creşterea şi dezvoltarea
copiilor reprezintă una din problemele de biologie umană cu semnificaţie teoretică şi practică [3].
Copiii învaţă să răspundă la stres din experienţa proprie şi prin metoda observaţiei. Cele mai multe
situaţii stresante pentru copii pot părea nesemnificative pentru adulţi, pentru că copiii au puţine experienţe
anterioare din care să înveţe, chiar situaţiile care cer o mică schimbare pot afecta sentimentele copilului de
securitate şi siguranţă. Sursele de stres la copii pot fi multiple şi diferite în funcţie de vârstă: şcoala, relaţia cu
profesorul sau părinţii, schimbarea şcolii, performanţele şcolare impuse de părinte; relaţia cu colegii, cu
prietenii; conflictele cu ei; problemele de comunicare în familie; conflicte cu fraţii; violenţa în familie;
divorţul, situaţia financiară dificilă; pierderea locului de muncă a unui părinte; boala fizică sau psihică a unui
părinte; abuz fizic, emoţional, sexual; dezastre naturale; cutremur; inundaţii; durerea, boala, rănile;
tratamente medicale; neîncrederea în propria persoană, probleme de imagine corporală; moartea sau
pierderea unei persoane dragi [8].
Semnele de prezentare la un copil supus factorilor de stres: refuzul şcolar; frica despre siguranţa lor şi a
părinţilor; dureri de stomac sau alte dureri; tristeţe; grija excesivă pentru şcoală; prieteni, familie, dificultate
de relaxare şi de somn.
Reacţiile la stres pot fi:
pe termen scurt: creşterea ritmului cardiac, dilatarea pupilei, creşterea concentraţiei glucozei în
sânge, contracţie musculară, încetinirea digestiei, respiraţie rapidă, paloare tegumentară;
pe termen lung: a) somatice: apetit alimentar scăzut, indigestie frecventă, crampe sau spasme
musculare, dureri de cap/migrene, alergii, insomnii, constipaţie sau diaree, stare generală de rău sau
oboseală, viroze frecvente; b) cognitive: scăderea capacităţii de concentrare, pesimism, dificultăţi în luarea
unor decizii, blocaje în gândire, gânduri de moarte; c) afective: iritabilitate, neîncredere în viitor, izolare
socială, sentimental că este fără valoare, dificultăţi de a se distra sau relaxa, instabilitate emoţională,
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pierderea interesului pentru activităţi sau persoane preferate anterior; d) comportamentale: plânsul nemotivat,
crize de afect, teama de întuneric, suptul degetului, legănatul, refuzul de a dormi singur, performanţe scăzute
la şcoală, fumatul, consumul de alcool şi droguri, tulburări de somn, izolare, comportamente agresive, verbal
sau gestural [4].
O stare tipică de stres psihic o reprezintă cea de testare-evaluare în care se regăseşte acţiunea combinată
a mai multor tipuri de agenţi stresanţi: teama de eşec; evaluarea consecinţelor pe plan şcolar, familial, al
microgrupului; starea de start premergătoare examenului; solicitarea intensă din timpul testării. Stresul de
suprasolicitare − este caracteristic persoanelor cu program de lucru prelungit şi cu sarcini de mare diversitate
şi este cauzat de schimbări recente în modul de viaţă al indivizilor. Acest tip de stres mai este denumit şi
stres cultural, deoarece schimbările pot viza factori de perenitate din viaţa şi educaţia indivizilor. Societatea
şi cultura din care provine individul poate intra în conflict puternic cu situaţiile generate de schimbarea
locului de studii (cazul emigrării părinţilor), a domiciliului, divorţului părinţilor (atunci când tradiţia
culturală, religia, normele sociale dezaprobă acest act) [7].
În condiţiile stresului fiziologic şi biologic organismul îşi activează mecanismele de apărare, perturbând
echilibrul sistemului nervos vegetativ. Sistemul nervos simpatic este responsabil de excitaţie, adică asigură
prima reacţie de răspuns a organismului la acţiunea factorilor stresogeni „de a se lupta sau de a fugi”. Sistemul nervos parasimpatic este responsabil de reacţiile de inhibiţie, de reîntoarcerea la homeostaza iniţială după înlăturarea factorului stresogen [3]. Pentru menţinerea sănătăţii şi activităţii normale a organismului, este
importantă funcţionarea normală a ambelor componente antagoniste ale sistemului nervos parasimpatic. Sistemul nervos simpatic şi sistemul nervos parasimpatic sunt în strânsă legătură cu sistemul endocrin şi organele interne, care împreună asigură o reactivitate funcţională normală a organismului la acţiunea factorilor
din mediul înconjurător. Sistemul nervos simpatic accelerează şi intensifică contracţiile cardiace, iar sistemul
nervos parasimpatic – răreşte bătăile cardiace şi favorizează relaxarea stratului muscular al arterelor şi ca
rezultat sângele curge mai liber prin vase şi astfel se intensifică aportul de oxigen spre cord [8].
Elevaţia de aur a activităţii sistemului nervos vegetativ este atunci când componentele lui antagoniste
(simpaticul şi parasimpaticul) se află într-un echilibru. Dezechilibrul în activitatea organismului survine în
urma acţiunii îndelungate a sistemului nervos vegetativ. Stresul cronic este o povară pentru sistemul nervos,
el induce suprasolicitarea sistemului nervos simpatic. În cele din urmă, dacă organismul se va afla în
asemenea condiţii de activitate o perioadă îndelungată, inevitabil vor apărea diverse tulburări [1].
Stresul educaţional antrenează o serie de modificări fiziobiochimice şi psihoemoţionale care
determină o „cascadă” hormonală (Fig.). În reacţiile de stres sunt implicate glandele endocrine cu o activitate
sincronizată: hipotalamusul, suprarenalele şi hipofiza. Hipotalamusul activează celulele producătoare de
corticoliberine (factor eliberator al corticotropinei (CRR)), care, la rândul lor, stimulează activitatea
adenohipofizei, eliberând hormonul adrenocorticotrop (ACTH). ACTH, nimerind în patul vascular,
stimulează secreţia glandelor suprarenale iniţiind eliberarea hormonilor stresului – adrenalină şi
corticosteroizi. După încetarea acţiunii factorilor stresogeni, hipotalamusul eliberează corticostatine care
induc restabilirea echilibrului, homeostazei în organism [6].
Glucocorticoizii, elaboraţi de către corticosuprarenale, activează neoglicogeneza, asigurând depozitarea
rezervelor energetice, implicate în asigurarea adaptării organismului la situaţiile stresante. Glucocorticoizii
declanşează o serie de modificări catabolice − pierderea de greutate corporală, greutate a ficatului, atrofia
nodurilor limfatice, hemoragii gastrointestinale, oprimarea imună şi inflamatorie [8].
În stările stresante, conţinutul de corticosteroizi creşte semnificativ. Glucocorticoizii minimalizează
accesul glucozic tisular, cu excepţia celui cortical, miocardic şi eritrocitar. Însă pot fi declanşate mecanismele
ce iniţiază modificări arterosclerotice, reţinerea Na+, apei; hipertensiune, glaucome, cataracte, osteoporoză,
pancreatite, insuficienţă limfatică (limfocite), inhibiţie de creştere. O stare critică în stres se declanşează,
atunci când suprarenalele pun în circuitul sanguin o cantitate de hor moni ai stresului (catecolamine şi
cortizol) [10].
Scopul lucrării constă în cercetarea conţinutului de cortizol în salivă, ce reflectă reacţia de stres a
organismului la elevii antrenaţi în procesul instructiv-educativ.
Materiale şi metode de investigare
Studiul influenţei stresului educaţional asupra parametrilor psihofiziologici a fost efectuat sub forma
unor chestionare de cercetare psihoemoţională individuală şi a înregistrării parametrilor fiziologici în clinică
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şi laboratoarele catedrei Biologie Umană şi Animală. Pentru realizarea scopului de bază al studiului, în
investigaţii au fost implicaţi 188 de elevi din liceul Cojuşna, „Gheorghe Asachi”, Chişinău. Cercetările au
fost efectuate pe un lot de elevi ai claselor XI-XII, aflaţi în perioada de formare socială a personalităţii (fete
de la 16-17 ani şi băieţi de la 17-18 ani până la 22 ani ) şi în perioada finisării dezvoltării psihice (pentru fete
perioada este cuprinsă între vârstele de la 13-14 ani până la 16-17 ani, pentru băieţi − de la 15-16 ani până la
17-18 ani).

Adrenalină

ACT
H

Corticoliberin
ă

Suprarenale
Hipofiza

Cortizol

Hipotalamus

Situaţie
de stres

Fig. Mecanismul reacţiei stresogene [5] (În momentul stresului, hipotalamusul activează
elaborarea corticoliberinei, substanţei-intermediare. CRR stimulează activitatea hipofizei,
care elaborează hormonul adrenocorticotrop (ACTH). La rândul său, ACTH stimulează
activitatea suprarenalelor care eliberează în sânge hormonii stresului – adrenalină şi cortizol)
Probe de salivă pentru determinarea nivelului cortizolului salivar au fost colectate la ora 9.00, înaintea
probei de evaluare şi peste 90 min, după proba de evaluare. Investigaţiile integrităţii axelor hipotalamohipofizo-adrenale sunt bazate mai mult pe regimurile salivare decât plasmatice. Acest regim de probă care
foloseşte saliva are avantajul teoretic de a furniza date care, mai mult, reflectă schimbările de stres în
activitatea secretoare adrenală ca venepunctura traumatică ce poate cauza pierderi false în variaţia concentraţiei
cortizolului circulant. Principiul metodei este bazat pe concurenţa dintre cortizolul absorbit la suprafaţa
şănţuleţelor de pe planşetă şi cortizolul liber pentru centrele active de legătură a anticorpilor la cortizol,
marcaţi cu biotină şi evidenţiaţi cu ajutorul conjugatei streptovedino-peroxidază. Cantitatea conjugatei care
s-a legat se determină cu ajutorul amestecului de substrat-hromogen. Intensitatea colorării cromogenei este
invers proporţională cu conţinutul cortizolului în modul analizat.
Fracţia cortizolului salivar se determină prin metoda extragerii cu clorură de metilen. În prealabil, în
eprubetă se toarnă 0,5 ml salivă şi 3,0 ml dizolvant, apoi se închid centrifugând 15 min. Răcirea se efectuează
prin plasare în camera frigorifică la -200C pentru 2 ore. După congelarea fracţiei hidrice, clorura de metilen
este turnată în alt vas şi evaporat sub nişă.
Pentru diluarea precipitatului, se adaugă 0,25 ml soluţie fiziologică. 0,1 ml se foloseşte pentru determinarea
cortizolului prin metoda analizei imunofermentative (metodă aprobată pentru cercetare în laboratorul
Ecofiziologie Umană şi Animală, USM, Centrul Republican de Ocrotire a Mamei şi Copilului din Moldova).
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Rezultate şi discuţii
Cortizolul predispune reacţii de activare enzimatice, necesare pentru sinteza catecolaminică, ce
predispun scindare proteică şi glicoliză generatoare de energie. El este un hormon catabolic, care induce
dezintegrarea ţesutului muscular şi transformă proteinele în energie. Suprarenalele elaborează şi pun în sânge
cortizol în diverse situaţii traumatizante – frig, foame, hemoragie, intervenţie chirurgicală, infecţii, traume,
durere şi suprasolicitare fizică [9]. Stresul emoţional şi psihic, de asemenea, provoacă creşterea concentraţiei
de cortizol în sânge, care este considerat ca „hormon-mareşal”, ce coordonează cu forţele de apărare şi
rezervele organismului asigurând supraviețuirea lui.
În lipsă de cortizol, organismul nimerind în situaţie de stres inevitabil ar muri, însă cortizolul este o
„armă” cu acţiune dublă. Surplusul sau eliminarea îndelungată a acestui hormon în sânge tulbură echilibrul
funcţional al organismului. Concentraţia normală de cortizol contribuie la regenerarea plăgilor, diminuează
reacţiile inflamatorii şi alergice, însă creşterea concentraţiei de cortizol peste limitele normei determină
reacţii inverse [8].
Intoxicaţia organismului cu cortizol induce ulcer stomacal şi duodenal, hipertensiune, boli
cardiovasculare, pierderea masei musculare, îmbătrânirea prematură a pielii, fragilitate a oaselor, insomnie.
Producerea cronică a cortizolului în exces afectează sistemul imunitar, influenţând mult rezistenţa
organismului la acţiunea germenilor virali patogeni. Concentraţia înaltă de cortizol poate induce dereglarea
conştiinţei – disfuncţie cognitivă diurnă. În boala Alzheimer, demenţe senile, de asemenea, se evidenţiază o
creştere cronică a concentraţiei de cortizol [6].
Prin urmare, în reacţiile de răspuns ale organismului la stres, cortizolul are următoarele efecte: permisiv
asupra glucagonului; memorie, învăţare şi stare de frică; gluconeogeneză; reducerea muşchiului scheletic;
lipoliză, echilibrul calcic, depresie imună; reglarea ritmurilor circadiene.
Suprasolicitarea informaţională, stresul psihoemoţional induc mărirea concentraţiei de cortizol în sânge.
S-a estimat că în perioadele încordate ale activităţii cognitive, hipoglicemia (2,3 nmol/l) e determinată de
concentraţia exagerată de adrenalină (50-100 ng/ml), ce determină mărirea ritmului cardiac, tensiunii
arteriale, intensificarea secreţiei insulinice [9].
În reacţiile stresogene, se intensifică şi sinteza somatotropă (somatoliberina − factor eliberator al
somatotropinei (STHRH); somatostatina − factor inhibitor al eliberării somatotropinei (SS)), care protejează
catabolismul proteic sub acţiunea cortizolului. În alianţă cu cortizolul şi adrenalina, somatotropul este un
antagonist stimulant al metabolismului glucidic sub acţiunea insulinei.
Stările stresant-extremale pe care le suportă omul sunt destul de variate. Cortexul cerebral, prin
intermediul formaţiunilor subcorticale, transmite informaţia despre starea nou-creată spre sediul
mecanismelor superioare de reglare şi coordonare a sistemelor endocrin şi vegetativ − hipotalamus. Ca răspuns
hipotalamusul mobilizează toate forţele şi iniţiază eliminarea rapidă a hormonilor de stres: catecolaminele,
aldosteronul, cortizolul, ACTH [10].
Reacţiile generale la stres se manifestă prin agitaţie, agresivitate, apatie, oboseală, stare depresivă,
iritabilitate, tensiune psihică, nervozitate. Aceste reacţii determină incapacitatea de a lua decizii, lipsa de
concentrare, hipersensibilitate, situaţii conflictuale, inhibiţie mintală. Modificările fiziologice, care survin în
urma stresului, se concretizează în valori crescute de catecolamine, corticosteroizi în sânge şi urină,
hiperglicemie, tahicardie, tensiune arterială mărită, stare de uscăciune în gură, hipertranspiraţie, circulaţie
periferică defectuoasă [4].
Nivelul înalt al hormonilor glandelor suprarenale, ca consecinţă a stresului, dovedeşte mărirea pragului
sensibilităţii hipotalamusului. Eliminarea masivă a hormonilor de către corticosuprarenale modifică esenţial
catabolismul proteinelor, ceea ce conduce la formarea intermediară a unor substanţe toxice (amoniac şi alţi
compuşi cu azot), care provoacă dereglări violente ale proceselor psihice, conducând la stări de depresie, stări
maniacale, sindroame schizofrenice [7]. Informaţiile stresante nespecifice stimulează corticosuprarenala
generând SGA, acest mecanism în stres fiind independent de feedbackul specific dintre ACTH şi cortizol şi
se manifestă prin scăderea glucocorticoizilor circulanţi.
Saliva este un lichid biologic activ şi permite determinarea conţinutului de cortizol, hormon ce reglează
metabolismul glucidic, participă în desfăşurarea reacţiilor de stres, mai este numit şi hormonul stresului [2].
Pentru el este caracteristică o secreţie nictimerală: concentraţia maximală se constată între orele 600-800
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dimineaţa, iar concentraţia minimală între orele 2000 - 2100. Efectul cortizolului constă în păstrarea resurselor
energetice ale organismului. Determinarea conţinutului de cortizol în salivă – este un indice ce reflectă
concentraţia cortizolului biologic activ sau a cortizolului liber în plasmă.
Se consideră că determinarea steroizilor în salivă oferă o informaţie analoagă determinării steroizilor
liberi în urină. Studierea conţinutului de cortizol în salivă are câteva priorităţi în comparaţie cu testarea
cortizolului în serul sanguin sau plasmă. În primul rând, colectarea salivei este o metodă simplă şi puţin
costisitoare. În al doilea rând, producerea de cortizol este supusă ritmului circadian de secreţie ACTH cu
secreţia maximă în orele matinale şi cele mai mici noaptea [4]. Metoda nu necesită extracţie, deoarece saliva
nu conţine albumină sau transcortin, sau metaboliţi ai cortizolului (spre deosebire de cortizolul din urină) şi
exact reflectă conţinutul cortizolului liber în sânge. Prin urmare, saliva nu este un simplu lichid biologic,
ci unul dintre lichidele biologice cele mai accesibile cu valoare deosebită în studiul fiziologiei.
Pornind de la acestea, ne-am propus să determinăm concentraţia de cortizol în salivă la elevi în stare de
stres educaţional şi în starea de repaus.
Evaluând rezultatele testării cortizolului în salivă în condiţii obişnuite de activitate, am observat că
creşterea conţinutului de cortizol înainte de evaluare şi micşorarea cantităţii lui după probele de examinare
are loc la elevi în condiţiile stresului educaţional (Tab.).
Cortizolul modulează activitatea emoţională a individului, participă la variate fenomene de activare cortico-subcorticale din timpul stresului educaţional. O gamă variată de stimuli nespecifici cresc debitul secretor al
corticosuprarenalelor, secreţia predominantă de cortizol determinând mobilizarea aminoacizilor şi grăsimilor
labile din celule în vederea utilizării lor energetice, a glucozei, refacere celulară şi menţinerea viului [3].
Monitorizarea cortizolului salivar indică că atunci când elevii se află în condiţii obişnuite de
activitate, conţinutul de cortizol este de 3,16±0,81 nmol/l. Reacţiile de stres favorizează sinteza de cortizol
până la 16,79±1,47nmol/l, iar după evaluare 4,55±1,33nmol/l, p<0,02 (Tab.).

Nr.
de
elevi
188

Tabel
Variaţiile conţinutului de cortizol nmol/l (* p<0,05; **p<0,02)
Conţinutul de
Condiţii obişnuite de
Stresul educaţional
cortizol
activitate
înainte de evaluare
după evaluare
nmol/l
3,16±0,81
16,79±1,47
4,55±1,33**

Datele obţinute sunt în concordanţă cu cele din literatura ştiinţifică, conform cărora sub influenţa
vasopresinei poate fi eliberat ACTH doar în cantităţi foarte mici. ACTH în suprarenale activează AMP ciclic, predispunând conversionarea colesterolului. Variate tipuri de stres mintal, psihoemoţional, biologic
provoacă creşterea rapidă a secreţiei de ACTH şi cortizol ca urmare a hiperstimulării axului hipotalamo-hipofizo-suprarenal [9]. Nivelul înalt de cortizol salivar în condiţiile stresului educaţional estimează starea stresantă
a organismului elevilor.
Numeroase studii clinice au ajuns la un consens cu privire la faptul că concentraţia salivară a cortizolului
reflectă fidel nivelul cortizolului liber plasmatic, fără a fi afectată de modificările concentraţiei globulinei serice
fixatoare. Semnificaţia activării hipofizo-corticosuprarenale trebuie reconsiderată în lumina mecanismelor
complexe neuroendocrine, care sunt antrenate şi în cadrul cărora şi glandele salivare sunt implicate [5].
Prin urmare, suprasolicitarea informaţională a elevilor, viaţa agitată, insatisfacţiile, fapte neprevăzute
condiţionează reacţii generale în organism, care se exteriorizează prin iritabilitate, tensiune psihică, anxietate, nervozitate, agresivitate, depresie şi care au la bază mecanisme nervoase şi endocrine complicate. Aceste
modificări sunt dependente de vârstă, gradul de maturizare, tipul şi frecvenţa evaluărilor curente sau
sumative, perioada testărilor.
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INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA PROCESELOR METABOLICE
ÎN DEREGLĂRILE IODDEFICITARE PE FONDUL ADMINISTRĂRII
EXTRASULUI DIN PLANTE AUTOHTONE
Cristina RACU
Universitatea de Stat din Moldova
At present, one of the basic problems of the contemporary medicine and physiology is the study of the conservation
and improvement of human health. The thyroid gland is one of the largest and most important glands of the body. The
thyroid controls metabolism, protein synthesis, the overall sensitivity of the body to other hormones action, stimulates
the central nervous system, cardiovascular, digestive and muscular; it absorbs the iodine in the body between thyroid
hormones and secret, reducing growth in height and weight of the body. Iodine is an essential component of thyroid
hormone, and the lack of iodine causes hypothyroidism. So, iodine deficiency is a major public health issue for people
all over the world.

Introducere
Multiplele cercetări referitoare la starea de sănătate a populaţiei, în funcţie de impactul diferiţilor factori
de mediu, au stabilit existenţa efectelor nefavorabile, exprimate prin creşterea morbidităţii, mortalităţii şi prin
înrăutăţirea dezvoltării fizice.
Stabilirea priorităţilor şi metodelor de micşorare a impactului factorilor de mediu asupra stării de
sănătate a populaţiei este şi continuă să fie una dintre cele mai actuale probleme ale societăţii [2, 7].
În prezent, una din problemele de bază ale fiziologiei şi medicinii contemporane este studierea posibilităţii de conservare şi ameliorare a sănătăţii omului. Este cunoscut faptul că activitatea vitală a organismului
depinde, în mare măsură, de conţinutul în produsele alimentare nu numai a substanţelor nutritive şi
vitaminelor, dar şi a microelementelor [2, 4]. În organismul omului se găsesc aproape toate elementele
minerale din natură, în cantităţi şi în combinaţii foarte variate. Aceste elemente intră în structura celulelor, a
ţesuturilor, în cea a enzimelor şi mediatorilor, în toate structurile organice şi anorganice care susţin viaţa.
Glanda tiroidă este una din cele mai mari şi importante glande ale organismului, aparţine sistemului
endocrin, iar activitatea ei este reglată prin influenţa hipofizei şi a hipotalamusului. Tiroida controlează
procesele metabolice, sinteza proteică, sensibilitatea generală a organismului faţă de acţiunea altor hormoni,
stimulează activitatea sistemului nervos central, cardiovascular, digestiv şi muscular, absoarbe iodul din
organism şi secretă hormonii tiroidieni, influențând creşterea în înălţime şi greutate a corpului [1, 3].
Iodul este un component esenţial al hormonilor tiroidieni şi lipsa sau conținutul scăzut al său e urmată
de insuficienţa tiroidiană. O bună parte din necesarul de iod se acumulează din apa potabilă, din produsele
alimentare, aer etc. Dacă vom avea un mediu poluat, atunci şi frecvenţa bolilor legate de cantitatea de iod din
organism vor spori.
Actualmente, deficienţa în iod este o problemă majoră de sănătate publică pentru populaţia din întreaga
lume, în special, pentru femeile gravide şi copii, aceasta fiind una dintre cele mai importante cauze ale
tulburărilor mintale, care pot fi prevenite în copilărie. Principalul factor responsabil pentru deficitul de iod îl
constituie aportul alimentar scăzut al acestui microelement. Situaţia mondială în acest moment, referitoare la
impactul social şi asupra stării de sănătate induse de deficitul de iod, se poate prezenta schematic astfel:
– tulburările prin deficit de iod afectează peste 740 mil. de oameni, respectiv 13% din populaţia lumii,
iar alţi 30% sunt expuşi riscului;
– în 130 de ţări în curs de dezvoltare, aceste tulburări constituie o serioasă problemă de sănătate
publică, afectând în special copiii preşcolari, femeile gravide şi săracii;
– deficitul de iod poate cauza reducerea coeficientului de inteligenţă cu 15 puncte;
– aproape 50 mil. de oameni suferă de diferite grade de afectare a creierului, determinată de deficitul
de iod [6].
Aproximativ 90% din necesarul zilnic în iod este asigurat din contul produselor alimentare, 3-5% din
apă şi cca 3-5% pătrunde în organism cu aerul inspirat.
Aproximativ 85% din populaţia Republicii Moldova locuieşte în regiuni cu carenţă de iod, aportul natural al iodului fiind de 40-60 μg/zi, pe când aportul necesar recomandat de Consiliumul de Control al Patologiilor Ioddeficitare şi UNICEF constituie 150 μg/zi pentru adulţi şi 200 μg/zi pentru femeile gravide [6, 10].
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În Republica Moldova, patologia glandei tiroide ocupă locul II în rândul patologiilor endocrine şi deţine
o pondere de 32% din numărul total al bolnavilor endocrini (conform datelor din anul 2010). În perioada
2010-2012, numărul bolnavilor cu patologia glandei tiroide a crescut de două ori. Hipotiroidia primară
clinică ocupă o pondere de 5-6% din populaţia feminină şi 1-2% din populaţia masculină. Femeile suferă de
hipotiroidie de 10 ori mai des decât bărbaţii.
Riscul evoluţiei hipotiroidiei este sporit de tabagism din cauza tiocianatului conţinut în fumul de tutun,
administrarea medicamentelor (amiodaronă, carbonat de litiu, preparate care conţin brom şi iod).
Extrasul SNCM-4 care conține: sânziene (Galium verum), nuc (Juglans regia), coada-şoricelului
(Achillea millefolium), măceş (Rosa canina) are o acţiune eficientă asupra stării funcţionale a glandei tiroide
în dereglările ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un reglator hormonal tiroidian,
deoarece reglează atât activitatea tiroidei în hipotiroidismul primar, cât şi activitatea celorlalte glande
endocrine, în special a pancreasului endocrin.
Pornind de la cele menţionate, scopul lucrării este: studiul influenţei factorilor de mediu asupra
comportamentului şobolanilor albi de laborator, a proceselor metabolice ale glandei tiroide în dereglările
ioddeficitare pe fondul administrării extraselor plantelor autohtone SNCM-4.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Au fost obţinute date experimentale despre acţiunea
tiocianatului şi a factorilor de mediu şi stresogeni asupra stării funcţionale a glandei tiroide. S-au cercetat
aspectele metabolice ale tiroidei în dereglările ioddeficitare pe fondul administrării extraselor plantelor
autohtone SNCM-4, care au fost crescute în zone ecologice cu o poluare a mediului mai redusă.
Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele experimentale obţinute demonstrează
acţiunea tiocianatului şi a extraselor din plante autohtone SNCM-4 asupra funcţionării glandei tiroide, a
sintezei hormonilor tiroidieni şi a metabolizării acestora. Tiocianatul fiind o substanţă toxică are proprietatea
de a micşora sinteza intratiroidiană a hormonilor. Pe parcursul experimentului, se observă schimbarea
aspectului exterior al animalelor şi comportarea lor, modificarea masei corporale a animalelor, cantitatea de
hrană consumată, nivelul glucozei în sânge, apariţia corpilor cetonici şi a proteinelor în urină.
Materiale şi metode de cercetare. Cercetările s-au desfăşurat în cadrul laboratorului Ecofiziologie
Umană şi Animală a Universităţii de Stat din Moldova. În experienţele noastre, am folosit şobolanii albi de
laborator. În studiul experimental s-au folosit 72 de şobolani albi masculi, cu masa între 190-260 gr, în
decursul a 40 de zile, care au fost împărţiţi în 4 loturi experimentale. Trei loturi au fost supuse
experimentului şi o grupă s-a folosit ca martori.
1) Lotul de control (martor). S-a administrat intraperitoneal soluție NaCl 0,9%, în cantitate de 1 ml/100g
masă corporală, fiind întreţinuţi în condiţii standard de vivariu.
2) Lotul II − s-a administrat zilnic peroral extras din plante medicinale SNCM-4, în cantitate de l ml/100g
masă corporală.
3) Lotul III − s-a administrat tiocianat de potasiu peroral în doză de 20 mg/100 g greutate corporală.
Pentru dozarea precisă a preparatului, tiocianatul se administra peroral sub formă de suspensie apoasă,
nemijlocit în stomac, cu ajutorul unei sonde metalice subţiri.
4) Lotul IV – tiocianat de potasiu + extrasul din plante medicinale SNCM-4 pe fondul dereglărilor
ioddeficitare. După elaborarea modelului experimental de hipotiroidie, şobolanii albi primeau zilnic, peroral,
extract din plante medicinale SNCM-4, timp de 40 zile, în cantitate de l ml/100g masă corporală.
Testarea calitativă a corpilor cetonici, glucozei şi a proteinelor în urină. Pentru depistarea proteinelor,
corpilor cetonici şi glucozei în urină, a fost folosită reacţia calitativă pentru precipitare cu ajutorul
indicatorilor standard speciali: DAC-11.
Testarea glucozei în sânge. Concentraţia glucozei în sânge se determină cu ajutorul glucometrului „EZSmart” (Thailanda).
Metoda imunofermentativă de testare a hormonilor. Se bazează pe principiul „concurenţei”. Reactivii
de bază necesari pentru cercetarea imunofermentativă includ anticorpi imobili, conjugat ferment-antigen şi
antigen natural. După amestecul anticorpului imobil şi a conjugatului ferment-antigen cu serul sangvin, care
conţine antigen natural, apare o reacţie de „concurenţă” între antigenul natural şi conjugatul ferment-antigen
pentru numărul de locuri limitate.
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Extrasul SNCM-4 este alcătuit din următoarele plante medicinale:

Sânziene
(Galium verum L.)

Coada şoricelului
(Achillea millefolium L.)

Nucul
(Juglans regia L.)

Măceş
(Rosa canina L.)

Obţinerea extrasului de plante medicinale. În experienţele respective, a fost utilizată infuzia în apă
clocotită a plantelor medicinale, în care sunt folosite părţile fragile ale plantelor – frunzele, fructele,
seminţele, florile şi unele rădăcini bogate în uleiuri volatile/aromatice, vitamine şi microelemente.
Extrasul SNCM-4 are o acţiune eficientă asupra stării funcţionale a glandei tiroide în dereglările
ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un reglator hormonal tiroidian, deoarece reglează
atât activitatea tiroidei în hipotiroidismul primar, cât şi activitatea celorlalte glande endocrine, în special a
pancreasului endocrin [6, 8].
Rezultate şi discuţii
Patologia tiroidei a fost studiată experimental şi clinic. Hipotiroidia este un sindrom provocat de o
disfuncţie a glandei tiroide, manifestată prin scăderea concentraţiei de hormoni tiroidieni secretaţi (T 4 sau
tiroxina şi T3 sau triiodtironina). Studierea diferitelor funcţii fiziologice, precum şi a proceselor patologice,
începe, de regulă, din motive inteligibile, cu experienţe realizate pe animale de laborator. Trebuie de luat în
consideraţie faptul că, cu toate modificările apărute în activitatea organismului animal la acţiunea diferiţilor
factori, ele nu pot fi absolut identice cu cele ale organismului uman, însă tendinţa generală, caracterul
proceselor metabolice şi al reacţiilor hormonale, cu siguranţă, că au particularităţi comune. Aceasta permite
în experimentele-model, efectuate pe animale de laborator, a releva caracterul şi direcţia modificărilor
produse în sistemele de organe cercetate [9, 10].
La injectarea tiocianatului şi expunerii animalelor sub acţiunea factorilor stresogeni ai mediului, am observat
convulsii și diminuarea activităților fiziologice. De la începutul experimentelor, ele devin agresive, scade pofta de
mâncare, pierd rapid din greutate, părul se răreşte de pe toată suprafaţa corpului. După un timp mai îndelungat
animalele devin mai molatice, urechile în loc de roz devin palide, iar blana li se zburleşte.
Investigaţiile experimentale efectuate de noi pun în evidenţă o sporire proporțională a masei corporale
atât la lotul experimental, cât și la lotul martor. Observările în lotul cu hipotiroidie denotă o scădere treptată a
greutăţii şobolanilor începând cu ziua a 20-a şi a 40-a. Prezintă interes rezultatele obţinute în lotul mixt, unde
masa corporală se menţine practic constantă pe tot parcursul cercetărilor. Ceea ce demonstrează acţiunea
pozitivă a extrasului SNCM-4.
Tiocianatul şi factorii de mediu nefavorabili cum este stresul, foamea, insuficienţa de vitamine
influenţează negativ nivelul glicemiei la şobolanii albi de laborator, provocând un început de hiperglicemie.
În urma datelor obţinute, s-a constatat că cantitatea de glucoză în sânge, la lotul martor atinge valoarea
de 3,5 mmol/l, iar în lotul unde a fost administrat soluție de tiocianat în concentrație de 20 mg/100g
încadrează cifra de 5,4 mmol/l. Un aspect important se observă în lotul mixt ce evidenţiază o normalizare a
nivelului de glucoză până la 3,3 mmol/l.
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Diagrama 1. Influenţa extrasului SNCM-4 asupra masei corporale (g) în evoluţia hipotiroidiei

Diagrama 2. Nivelul glucozei (mmol/l) în hipotiroidie la şobolanii albi de laborator pe fondul
administrării extrasului din plante medicinale SNCM-4
Metabolismul glucidic în hipotiroidie suferă modificări reducându-se glicoliza aerobă şi termigeneza.
Reabsorbţia totală a glucozei din urina primară în capilarele canaliculelor renale are loc numai dacă nivelul ei în
sânge nu întrece valoarea de 180-200 mg%. În caz contrar, absorbţia glucozei este parţială şi ca urmare apare
glucozuria. În cercetările efectuate pe şobolanii albi de laborator, la administrarea soluţiei toxice de tiocianat,
nu se observă glucoza în urină, ceea ce ne vorbeşte că tiocianatul nu a afectat pancreasul şi nu s-a dereglat
procesul de absorbţie a glucozei, nu s-a depăşit pragul de eliminare renală (mai mult de 180-200 mg/gl) şi nu se
elimină în urină.
Cetonuria – reprezintă acumularea cantităţilor excesive de corpi cetonici în sânge. Prin corpii cetonici se
subînţelege acidul acetoacetic, produsul său de reducere, acidul hidroxibutiric şi acetonă. Acumularea în
exces a corpilor cetonici apare ca o consecinţă a unei catabolizări defectuoase a acizilor graşi, fie ca o nevoie
stringentă a organismului de a sintetiza glucoză pe baza resturilor de lipide. Ţinem să remarcăm că în
literatură acest indice ca criteriu al prezenţei hipotiroidismului aproape că nu se studiază, dar rareori se
menţionează prezenţa sau lipsa cetonuriei la şobolanii cu dereglări ale sintezei hormonilor tiroidieni.
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În urma datelor obţinute, putem menţiona că în lotul mixt unde se administrează SNCM-4 are loc
ameliorarea situaţiei fiind prezentă o reacţie slab pozitivă a corpilor cetonici, ceea ce nu putem spune de lotul
cu tiocianat unde este prezentă o reacţie pozitivă, stabilindu-se reducerea metabolismului lipidic şi agravarea
funcţiilor vitale ale altor metabolisme şi sisteme vitale.
Proteinuria − în general este consecinţa unor procese patogenice profunde din rinichi şi la normali nu se
înregistrează. Metabolismul proteic este afectat de hormonii tiroidieni atât în sensul intensificării proceselor
catabolice de degradare şi uzură, cât şi al celor anabolice, de sinteză, creştere şi dezvoltare. Patogeneza acestui
fenomen în hipotiroidie nu este pe deplin elucidată, dar s-au expus păreri că ar fi implicate în aceste alterări
morfologice, biochimice şi hemodinamice. Originea proteinuriei ioddeficitare se pare că este în strânsă legătură cu
nivelurile glicemiei [5].
Apariţia proteinuriei în hipotiroidismul modelat indică începutul unor procese patologice. Are loc
reducerea treptată a sintezei şi catabolismului proteic. Originea proteinuriei ioddeficitare se pare că este în
strânsă legătură cu nivelurile glicemiei. La lotul cu tiocianat se observă prezenţa proteinuriei care este mai
accentuată în a 40-a zi a experimentului, pe când la lotul mixt se observă tendinţa extraselor din SNCM-4 de
a normaliza conţinutul de proteine în urină.
Lipsa insulinei duce la dereglarea tuturor proceselor metabolice ce au loc în organism şi, în primul rând,
a metabolismului glucidic, provocând schimbări patologice în diferite organe şi ţesuturi.
Hipotiroidismul afectează capacitatea pancreasului de a produce insulină, ceea ce poate duce la unele
dereglări în organism.

Diagrama 3. Conţinutul de insulină (pmol/l) în plasma sangvină
pe fondul administrării extrasului SNCM-4
În unele boli ale pancreasului, acesta secretă mai puţină insulină sau nu mai secretă deloc şi din această
cauză glucoza, în loc să se consume, să se ardă, se acumulează în sânge, crescând glicemia.
Din diagramă observăm că conţinutul de insulină la şobolanii cărora le-am administrat tiocianat de K
2,05 ± 0,17 pmol/l scade în comparaţie cu martorul 2,23± 0,21 pmol/l; pe când la cei cu tiocianat de
K+SNCM-4 se observă o normalizare a conţinutului de insulină 2,28 ± 0,19 pmol/l.
Hormonii tiroidieni sunt singurii compuşi ce conţin iod cu semnificaţie fiziologică bine precizată. Când
organismul are nevoie de hormoni tiroidieni, glanda tiroidă captează iodul din sânge şi îl converteşte în
hormoni tiroidieni care sunt stocaţi şi eliberaţi în circulaţie la nevoie. Hormonii tiroidieni iodaţi realizează
controlul asupra proceselor vitale de bază ale organismului la toate etapele de ontogeneză. Unul dintre
efectele principale ale hormonilor constă în reglarea vitezei şi direcţiei proceselor metabolice, care în
ansamblu cu alţi hormoni determină eficacitatea modificărilor specifice necesare pentru acomodarea
organismului la acţiunea factorilor de diferită natură [4, 9].
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Conform cercetărilor efectuate pe şobolanii albi de laborator, am observat că tiocianatul are proprietatea
de a micşora sinteza intratiroidiană a hormonilor.

Diagrama 4. Concentraţia triiodtironinei ( T3 ) în plasma sangvină la şobolanii albi
de laborator pe fondul administrării extrasului din plante medicinale SNCM-4
Concentraţia triiodtironinei în plasma sangvină la şobolanii albi de laborator se micşorează la şobolanii
cu tiocianat de K fiind de 1,54 ± 0,17 nmol/l şi la cei cu tiocianat de K+SNCM-4 fiind de 2,14 nmol/l ± 0,17,
valori mai bune se înregistrează la lotul cărora li s-a administrat SNCM-4 fiind de 2,63 ± 0,12 nmol/l faţă de
concentraţia triiodtironinei la martor care este de 2,03 ± 0,09 nmol/l.
Tiroxina este un hormon tiroidian care are ca acţiune creşterea metabolismului bazal şi are rol în
procesele morfogenetice, de creştere şi diferenţiere celulară şi tisulară. Această acţiune se manifestă foarte
pregnant la nivelul sistemului nervos. Rezultatele cercetărilor indică că la administrarea cantităţilor majore
de iod are loc micşorarea secreţiei hormonilor Т3 şi Т4 în raport cu grupa de şobolani, cărora li s-a
administrat o doză de iod. Aceasta poate fi explicată prin capacitatea glandei tiroide de a acumula iod, şi
posibil, concentraţiile mari de iod sunt expulzate din organism prin intermediul rinichilor [4, 10].

Diagrama 5. Concentraţia tiroxinei (T4) în plasma sangvină la şobolanii albi de laborator pe fondul
administrării extrasului din plante medicinale SNCM-4
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Concentraţia tiroxinei în plasma sanguină a şobolanilor nu se modifică foarte mult, aceasta se datorează
faptului că glanda tiroidă acumulează rezerve suficient de mari de tireoglobulină iodată în lumenul
foliculelor şi poate secreta hormoni tiroidieni în circuitul sanguin chiar şi după stoparea procesului de
organificare a iodului la acţiunea tiocianatului şi a factorilor nefavorabili de mediu.
Concluzii:
1) Sub influenţa factorilor nefavorabili de mediu hipotiroidia apare mai rapid, determină încetinirea
schimburilor metabolice şi a numeroase procese din organism. Produce defecte la nivelul metabolismului lipidic, proteic şi glucidic, sub acţiunea factorilor de mediu se modifică, aspectul exterior, masa corporală, comportamentul şobolanilor. Administrarea SNCM-4 duce la normalizarea lor, ce se modifică până la reducerea
simptomelor primare. Dacă vom avea un mediu toxic, aceste modificări spre ameliorare nu vor avea loc.
2) Tiocianatul de K+ influenţează parţial nivelul glucozei în sânge la şobolanii albi de laborator,
înregistrându-se valori de (7,69±0,31 mmol/l) care puţin se modifică spre deosebire de martor (4,83±0,65
mmol/l), ceea ce ne arată că hipotirodia la etapele iniţiale poate influenţa nesemnificativ nivelul glicemiei la
şobolanii albi de laborator, provocând un început de hiperglicemie.
3) Conţinutul de insulină în plasma sangvină la şobolani pe fondul administrării extrasului SNCM-4 nu
se modifică esenţial, dar în cazul progresării dereglărilor ioddeficitare determină dereglări funcţionale la
nivelul organelor.
4) Concentraţia triiodtironinei (T3) scade mai semnificativ la şobolanii cărora li s-a administrat tiocianat
de K+, ceea ce reflectă mai mult starea funcţională a ţesuturilor periferice, şi puţin se micşorează la şobolanii
din lotul mixt tiocianat de K++SNCM-4, iar în lotul cu SNCM-4 având o acţiune evidentă asupra stării
funcţionale a tiroidei.
5) Concentraţia tiroxinei (T4) în plasma sangvină se modifică la şobolanii cărora li s-a administrat
extras SNCM-4 creşte nesemnificativ cu (69,94 ± 2,83 nmol/l) şi la şobolanii cu tiocianat de K + la care
concentraţia de T4 scade înregistrându-se valori de (56,95 ± 3,21) în comparaţie cu martorul (81,51 ± 5,22) şi
această modificare se datorează faptului că glanda tiroidă acumulează rezerve suficient de mari de
tireoglobulină iodată în lumenul foliculelor.
6) Extrasul SNCM-4 are o acţiune eficientă asupra stării funcţionale a glandei tiroide, în dereglările
ioddeficitare. Acest extras din plante medicinale reprezintă un reglator hormonal tiroidian, deoarece reglează
atât activitatea tiroidei în hipotiroidism primar, cât şi activitatea celorlalte glande endocrine, în special a
pancreasului endocrin.
Recomandări practice:
 Este foarte important ca să avem un mediu ecologic cât mai pur şi mai curat pentru a diminua riscul
apariţiei bolilor endocrine, autoimune etc.
 Este necesar să consumăm apa ce corespunde normelor ecologice, produse alimentare bogate în
vitamine, micronutrienţi, care să conţină cât mai puţini nitraţi, nitriţi şi alte substanţe toxice.
 Extrasul SNCM-4 este bine tolerat de organismul animal şi nu produce reacţii adverse, ceea ce
permite utilizarea acestuia în stoparea apariţiei complicaţiilor în dereglările ioddeficitare. Prezintă efect
normoglicemiant şi poate fi inclus în lista preparatelor de origine vegetală utilizate în tratamentul dereglărilor
ioddeficitare. Acestui extras îi sunt caracteristice toxicitatea scăzută, lipsa proprietăţilor cumulative, ceea ce
ne permite de al recomanda ca adjuvant în terapia hipotiroidiilor.
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STUDIUL COMPLEX AL MANAGEMENTULUI ECOLOGIC AL APEI POTABILE
DIN RAIONUL FLOREŞTI
Cristina RACU**, Aurelia CRIVOI*, Valentin AŞEVSCHI**
*Universitatea de Stat din Moldova
**Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
It has been estimated the drinking water quality from Floreshti district, Republic of Moldova. The quality of the
investigated water resources in some cases doesn’t correspond to the conditions of drinking water. It is necessary to
improve the water management in studied district.

În continua ei dezvoltare, civilizaţia actuală a generat poluarea mediului − un fenomen global cu consecinţe grave. Protejarea şi conservarea mediului trebuie să fie o preocupare constantă a fiecăruia dintre noi.
Creştrea rapidă a numărului de populaţie pe Terra, necesităţile mari de apă pentru industrie, agricultură,
serviciile comunale, toate acestea contribuie la apariţia crizei acvatice totale. Fenomenul se manifestă prin
deficitul apelor potabile şi prin poluarea intensivă a lor.
Actualmente, nu există nici o ţară, care nu s-ar confrunta cu probleme ce ţin de cantitatea şi calitatea
apelor dulci şi a apelor potabile, devenite demult obiect de cumpărare şi vânzare [2].
Calitatea apei potabile este una dintre problemele prioritare ale omenirii. Deficitul de apă dulce,
prognozat pentru mileniul trei, va avea consecinţe dezastruoase în unele regiuni ale lumii, va ameninţa
industria alimentară, sănătatea populaţiei şi securitatea naţională. Degradarea lacurilor şi iazurilor, a apelor
subterane şi reducerea aprovizionării cu apă potabilă sunt motive de alarmare pentru majoritatea populaţiei
de pe glob [1].
Managementul ecologic judicios presupune prin esenţa sa modernă utilizarea responsabilă a resurselor
naturale, economice şi umane, astfel încât mediul să fie protejat şi îmbunătăţit. În economia naţională a ţării
noastre, resurselor acvatice trebuie să li se acorde o atenţie deosebită, ţinând cont că Republica Moldova este
aşezată pe cel mai secetos loc din Europa [1, 2].
Scopul lucrării constă în evidenţierea implementării managementului ecologic al apei potabile în
Republica Moldova şi în special în raionul Floreşti.
Materiale şi metode de cercetare
Metodele de colectare a apei utilizate au fost corespunzătoare surselor de apă subterană şi ale apei din
robinet [3].
Analizele fizico-chimice necesită ca, între colectare şi momentul introducerii în lucru de laborator,
timpul scurs să fie cât mai scurt. Perioada maximă de păstrare a probelor este de 4 ore, de la colectare până la
începerea determinărilor în laborator. Transportul se face în lăzi izoterme. Dacă analiza apei nu se poate
efectua în timp optim, pentru a preveni transformările în componenţa chimică a apelor, se recomandă
conservarea probelor pentru unii indicatori. Întrucât nu există o metodă universală de conservare a apei,
adecvată pentru toate ingredientele ei, este necesară conservarea specifică a fiecărui component [4].
Rezultate şi discuţii
Constatăm că dintre cele atestate în raionul Floreşti în realizarea managementului ecologic al resurselor
acvatice, se respectă cadrul legislativ şi normativ, mecanismele economice ce funcţionează pe teritoriul
Republicii Moldova, se respectă şi ierarhia cadrului instituţional ce ţine de domeniul dat.
O problemă majoră rămâne asigurarea populaţiei cu apă potabilă, a raionului, atât din punct de vedere
cantitativ, cât şi calitativ. Ponderea asigurării cu apă potabilă centralizată constituie 8%, pe când indicele
republican este de 12%. Aceasta se reflectă negativ atât asupra regimului de lucru al întreprinderilor, cât şi
asupra stării sanitare a localităţilor, bunăstării populaţiei, înrăutăţirii stării sanitaro-epidemice.
În această regiune studiată, are loc creşterea ponderii necorespunderii microbiologice a apei apeductului
din oraşul Floreşti de la 4,9% (2010) la 11,9% (2012), la apele comunale de la 13,47% (2010) la 14% (2012),
ce dovedeşte exploatarea cu mari încălcări a surselor centralizate de apă potabilă, apeductelor, şi anume, lipsa zonelor de protecţie sanitară din jurul lor, aflarea în stare deschisă sub cerul liber, cu acces către ele al oamenilor, animalelor, netamponarea sau neermetizarea lor. În localităţile rurale, nu funcţionează peste 200 de
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apeducte, lăsate în voia soartei, dar funcţionează apeductele din unele localităţi ca: Putineşti, Cuhureştii de
Sus, Cuhureştii de Jos, or. Floreşti etc. [5].
Lasă mult de dorit starea sanitaro-tehnică a reţelelor, rupturile se înlătură peste 2-3 zile şi mai târziu,
fântânile de control sunt distruse şi în consecinţă are loc poluarea microbiană a apei, ce constituia 15,2% în
anul 2010 şi 25,6% în anul 2012. Despre aceste neajunsuri a fost informată administraţia publică locală, dar
situaţia rămâne neschimbată. Nici fântânilor care sunt sursa de bază în alimentarea populaţiei rurale cu apă
potabilă nu li se dă atenţia cuvenită şi, în primul rând, la amenajare, curăţire şi dezinfectare. Practic, au fost
dezinfectate fântânile oraşului Floreşti. În proporţie de 86,7% fântânile în apă conţin nitraţi în concentraţii
sporite ce acţionează negativ asupra celor ce o consumă.
După rezultatele oferite de Centrul de Medicină Preventivă al raionului Floreşti, putem menţiona că
ponderea problemelor de apă care nu au corespuns cerinţelor igienice la parametrii microbiologici este de
7,7%, inclusiv de depistare a Escherichia coli, microflore patogene − 0. Pe parcursul anilor 2010 şi 2012,
erupţii hidrice de boli infecţioase nu s-au înregistrat, în anul 2010 doar în 4 localităţi s-au înregistrat cazuri
de hepatită virală acută (HVA), legată de factorul hidric. Morbiditatea la copii până la 6 ani a fost de 439
cazuri în anul 2010 şi 191 cazuri în anul 2012. Mortalitatea de boală directă acută (BDA) la copii până la 6
ani – 1 caz în anul 2010 şi 0 în anul 2012 [1, 5].
A fost studiată apa a câte 5 fântâni din 21 de localităţi ale raionului Floreşti. S-a determinat cantitatea
aflării în apă a trei indici chimici, şi anume: nitraţii, duritatea şi reziduul fix.
În apa tuturor fântânilor, nu s-a depistat nici un caz în care să nu fie depăşită valoarea concentraţiei
maxime admisibile (CMA) în ceea ce priveşte cantitatea de nitraţi. Originea nitraţilor din apă poate fi din
structura chimică proprie a solului, din substanţele fertilizante sau pesticide cu conţinut de azot, utilizate în
tratarea solurilor sau datorită impurificării cu substanţe organice, ajunse la ultima etapă de mineralizare. În
cazul în care prezenţa nitraţilor coincide cu prezenţa amoniacului şi a nitriţilor şi cu oxidabilitatea crescută se
indică impurificarea insistentă a apei.
Duritatea nu a depăşit valoarea CMA în anul 2010 în apa fântânilor examinate din localităţile raionului
Floreşti. Duritatea apei este condiţionată de prezenţa tuturor cationilor din apă, în afară de cationii metalelor
alcaline. În general, duritatea este conferită de bicarbonaţi şi de cloruri, azotaţi, sulfaţi etc. Duritatea este un
indicator indirect al gradului de mineralizare a apei, prin aceasta şi se explică de ce în majoritatea fântânilor
la care s-au depistat depăşiri ale CMA a valorilor durităţii totale s-au depistat şi depăşiri ale CMA pentru apa
potabilă a valorilor reziduului fix. Duritatea poate fi indicator de poluare organică, deoarece la
descompunerea substanţelor organice se produce CO2, care serveşte solvirea de săruri din sol. Apele dure
sunt neplăcute la gust, formează depozite în vasele în care se fierbe apa, împiedică o bună fierbere a
legumelor, nu produc spumă cu săpunurile, limitând folosinţa lor menajeră. Apele dure sunt incriminate în
favorizarea afecţiunilor cardiovasculare.
În anul 2010 nu s-au depistat depăşiri ale reziduului fix în apa fântânilor cercetate. În anul 2012, se
observă în trei localităţi o sporire a reziduului fix de 2,28-2,61 ori în s. Alexeevca şi de 1,63-4,42 ori în s.
Ghindeştii Noi. Valoarea reziduului fix caracterizează mineralizarea apei. Aşadar în urma celor analizate
putem spune că apa în raionul Floreşti are o mineralizare sporită.
Astfel, putem menţiona că apă de o calitate mai bună am găsit în localităţile în care se respectă cerinţele
igienice de îngrijire a fântânilor. Nu se poate afirma categoric despre o înrăutăţire a calităţii apei fântânilor
din raionul Floreşti în anul 2012, deoarece după unii indici calitatea apei în unele fântâni în anul 2012 a fost
mai bună decât în anul 2010, iar după alţi indici − calitatea apei în anul 2012 s-a înrăutăţit.
Concluzii:
1. În intervalul 2010-2012 au fost comise o serie de încălcări în exploatarea surselor centralizate de apă
ca: protecţia deficientă a teritoriilor adiacente, aflarea în stare deschisă sub cerul liber, cu acces către ele al
oamenilor, animalelor sau neermetizarea lor. Cele necentralizate nu sunt amenajate corespunzător, nu sunt
curăţite şi dezinfectate etc.
2. Starea sanitară şi ecologică neadecvată a localităţilor din raionul Floreşti influenţează negativ
calitatea apei potabile.
3. În apa tuturor fântânilor examinate de pe teritoriul raionului Floreşti s-a depistat depăşirea
concentraţiilor maxime admisibile de nitraţi.
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4. Managementul apelor în Republica Moldova este încă subeficient, şi, respectiv, nu face faţă noilor
cerinţe de gestionare a resurselor alocate pentru eficientizarea serviciilor şi protecţia ecosistemelor acvatice.
Au loc pierderi foarte mari atât în reţelele de distribuţie din localităţile urbane, cât şi în cele rurale.
Recomandări practice:
 Perfectarea cadrului legislativ şi normativ în gestionarea apelor.
 Fântânile în care s-au înregistrat depăşiri de nitriţi trebuie să fie monitorizate în permanenţă în cadrul
programului de sănătate publică, iar primăriile sunt responsabile pentru asigurarea racordării gospodăriilor la
sistemul centralizat de apă potabilă, de atragere a investitorilor pentru realizarea acestui scop.
 Autoritatea locală să colecteze informaţii şi să completeze inventare cu surse de poluare în
gospodăriile localnicilor, precum şi să stabilească proceduri de avertizare a locuitorilor, impuneri de taxe şi
amenzi, drept măsuri de eliminare a substanţelor periculoase.
 Impunerea salubrizării comunale pentru a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător.
 Fântânile trebuie periodic golite, curăţate şi dezinfectate cu clor. Eliminarea pericolelor asupra
sănătăţii populaţiei prin izolarea şi înlăturarea surselor de poluare cu nitraţi.
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REPERCUSIUNILE FACTORILOR PSIHOSOCIALI
ÎN DECLANŞAREA STRESULUI LA COPII
Maria COTOROBAI, Aurelia CRIVOI
Universitatea de Stat din Moldova
Actualmente, cazurile de stres acut şi frecvenţa patologiilor (neuronale, cardiovasculare, endocrine,
digestive, psihice etc.) sunt în dinamică crescândă, sau fiind prioritar declanşate de traume psihoemoţionale
sau stări emotivo-stresante, de acţiunea îndelungată suportată în perioada copilăriei şi adolescenţei. Copilăria
şi adolescenţa sunt fundamentele de stabilire şi imunizarea sănătăţii fizice şi psihice a organismului uman.
Multe dintre patologiile psihosomatice suportate de maturi prezintă amprentele lăsate de acţiunea factorilor
nefavorabili şi a stărilor stresante suportate în perioada de dezvoltare prenatală a viitorului copil, în copilărie
sau adolescenţă [4]. Stresul şi adaptarea au fost şi rămân o problemă actuală în fiziologia şi medicina
contemporană. Numărul mare de factori, cu acţiune concomitentă, solicită supradozări fiziologice, somatice,
psihice, predispune la patologii şi disfuncţii. Statistica indică că 73,5% copii antrenaţi în procesul instructivoeducaţional suportă variate încălcări funcţionale.
Scopul cercetării: Studierea factorilor psihosociali, care declanşează modificările fiziologice,
neuronale, hormonale, metabolice la copii, şi a posibilităţilor de evitare a stărilor profunde cu urmări
patologice prin adaptare psihoemoţională adecvată şi echilibrată.
Pubertatea ca şi adolescenţa se caracterizează prin trecerea spre maturitate și integrare în societatea
adultă. Aceste perioade sunt unele în care tutela familială şi şcolară se modifică treptat, modificarea fiind
integrată din punct de vedere social în prevederi legale ale unor responsabilităţi ale tinerilor începând cu 14
ani până la obţinerea majoratului civil la 18 ani. În dezvoltarea psihică a copilului de după 10 ani se pot
diferenţia 3 stadii marcante, şi anume: Stadiul pubertăţii (10-14 ani) dominat de o intensă creştere; Stadiul
adolescenţei (14-18/20 ani) dominat de adaptarea la starea adultă, de procesul de câştigare a identităţii;
Stadiul adolescenţei prelungite (18/20-24/25 ani) dominat de integrarea psihologică primară la cerinţele unei
profesii, la condiţia de independenţă [1].
La ambele sexe, pubertatea este însoţită de procesul de creştere care transformă total aspectul fizic al
copilului. Pubertatea, dominată de procesul de creştere şi maturizare sexuală intensă, cuprinde substadii care,
deşi diferite de la caz la caz, au aceeaşi linie de succesiune:
a) Etapa prepuberală (10-12 ani) ce se exprimă printr-o accelerare şi intensificare din ce în ce mai
mare a creşterii. Tinerele fete trec printr-o creştere accentuată şi câştigă 22 cm în înălţime, în timp ce la băieţi
creşterea poate începe ceva mai târziu, între 12-16 ani, şi este mai evidentă. Creşterea se însoţeşte de
momente de oboseală, dureri de cap şi iritabilitate.
b) Pubertatea propriu-zisă (12-14 ani). Este mai evidentă creşterea în înălţime. Din punct de vedere
psihologic, creşterea şi maturizarea sunt legate de numeroase stări de disconfort datorate schimbării corpului
şi dezvoltării sale. Această perioadă este marcată prin modificări fiziologice importante, debutează între 11 şi
13 ani la fete şi între 13 şi 15 ani la băieţi.
c) Momentul postpuberal. La puţin timp după atingerea punctului culminant al pubertăţii, băieţii
manifestă o schimbare în conduite, adeseori intră în faze de exagerare, impertinenţă cu substrat sexual, cu o
agresivitate marcantă în conduite şi vocabular. Tinerele fete trec prin două faze: femeie-copil (plină de
conduite timide şi exuberante, dar şi de afecţiune, idealizare de personaje inaccesibile) şi femeie-adolescent
(tânăra devine uşor provocatoare, stăpână pe sine şi încrezătoare) [3].
Primele persoane care observă aceste modificări sunt membrii familiei, deoarece familia exercită cea
mai veche şi mai perseverentă tutelă, în consecinţă, apar relaţiile tensionate dintre părinte-copil, mai ales, în
perioada 12-14 ani. Şi dascălul constituie în această perioadă ţinta criticismului său; defectele, micile manii
ale adultului sunt contabilizate cu maximă perseverenţă, pentru a fi transformate în argumente demolatoare
pentru autoritatea sa [7]. În interiorul grupului format din persoane de acelaşi sex, relaţiile sunt calde, tandre,
grupul îl securizează şi îi dă forţă. Prin urmare, în cadrul aceluiaşi sex se schiţează prieteniile cele mai
sincere. Referitor la atitudinea faţă de sexul opus, iniţial, se manifestă o aparentă indiferenţă şi distanţare,
care se ascunde de o tatonare discretă a „adversarului” [4].
În concepţia lui Selye, stresul nu este decât o reacţie biologică şi generală, adică „o stare care se traduce
printr-un sindrom specific, corespunzător tuturor modificărilor nespecifice, induse astfel într-un sistem
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biologic”. În biologie, această noţiune desemnează, în acelaşi timp, agresiunile care se exercită asupra
organismului (agenţi stresanţi) şi reacţiile organismului la agresiuni [2]. Stresul este o afecţiune de care
suferă din ce în ce mai mulţi oameni în societatea modernă. Stresul determină eliberarea hormonilor care
conduc la vasoconstricţie şi diminuează circulaţia sângelui. Stresul reprezintă un aspect normal şi necesar al
vieţii, aspect de care omul nu poate scăpa. Stresul poate genera un disconfort temporar şi, de asemenea, poate
induce consecinţe pe termen lung. În timp ce prea mult stres poate altera starea de sănătate a unui individ, cât
şi bunăstarea acestuia, totuşi un anumit volum de stres este necesar pentru supravieţuire [5]. Un organism
stresat lucrează mai greu, respiraţia se accelerează, pulsul creşte, iar digestia se încetineşte. Capacitatea de a
gândi, de a rezolva probleme sau de a lua hotărâri este diminuată de prezenţa stresului. Disconfortul psihic îl
determină pe cel fizic. Cercetătorii au estimat că 80% dintre boli sunt legate de stres [3].
Stresul este receptat şi integrat la nivelul nodulului paraventricular al hipotalamusului. Ca răspuns la
stres, celulele acestei structuri nervoase secretă corticoliberine (factori de eliberare a corticotropinelor =
corticotropin releasing factor − CRF), care sunt, de fapt, neuropeptide formate din 41 de resturi de
aminoacizi. CRF determină activarea axei hipotalamo-hipofizo-suprarenală stimulând eliberarea de hormon
adenocorticotrop (ACTH) de la nivelul hipofizei. Acest hormon ajunge în sânge şi apoi la glandele
suprarenale antrenând eliberarea de hormoni corticoizi [6].
Stresul este o problemă şi în viaţa tinerilor şi aceasta trebuie tratată cu seriozitate atât de familie, cât şi
de şcoală. În condiţii de stres, corticosuprarenala eliberează cantităţi mari de hormoni glucocorticoizi şi astfel
se accentuează procesele de degradare a glicogenului (glicogenoliză) şi de creştere a concentraţiei de lactat.
În urma acţiunii diferitelor medii, cum ar fi: oboseala, frica, durerea, umilinţa, frigul, emoţiile,
activitatea de muncă, mişcările active etc., organismul uman răspunde nu doar prin intermediul reacţiilor
specifice de protecţie la aceste acţiuni, ci şi prin procese fiziologice, indiferent de faptul iritant care tocmai a
acţionat asupra lui într-un anumit moment [5].
Materiale și metode
Observaţia ca metodă de cercetare constă în urmărirea intenţionată şi înregistrarea exactă, sistematică a
diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau ale grupului). Conţinuturile observaţiei sunt
reprezentate de simptomatica stabilă, adică trăsăturile bioconstituţionale ale individului (înălţimea, greutatea,
lungimea membrelor, circumferinţa craniană), dar şi de trăsăturile fizionomice, precum şi de simptomatica
labilă.
Metoda chestionării, la aplicarea acestei metode, subiecţii răspund la un şir de întrebări. Fiecare variantă
a testării are priorităţile şi neajunsurile sale. Chestionarea orală se foloseşte în cazurile când este de dorit să
se facă concomitent observări asupra comportării şi reacţiilor subiectului ce răspunde la întrebări.
Chestionarea orală permite, în comparaţie cu chestionarea în scris, de a pătrunde mai adânc în psihologia
omului, însă necesită o instruire specială şi, de regulă, un consum mare de timp. Răspunsurile celor
chestionaţi, obţinute prin chestionarea orală, depind în mare parte de personalitatea celui ce chestionează, de
propria lui comportare. Chestionarea în scris permite a cerceta un număr mare de oameni.
EEG la om se înregistrează prin plasarea pe epiteliul capului a macroelectrozilor, prin oglindirea
proceselor ritmice pe cale vizuală cu ajutorul aparatajului special. Înregistrarea s-a efectuat într-un spectru
constant de oscilaţii, în următorul diapazon; undele -(8-13/s), -(14-35/s), -(4-7/s), -(0,5-3/s). Pentru un
rezultat mai eficient şi mai vast, e necesar a studia activitatea electrică a întregii suprafeţe encefalice, pentru
obţinerea unei surse potenţiale.
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АРОМАТИЧЕСКИЕ МАСЛА В СТОУН-ТЕРАПИИ
Эллина ГЕЙДЕ, Людмила СОКОЛОВА
Международный независимый университет Молдовы
Ecologically and psycho-emotionally conditioned health disturbance caused by stress-factors that exceed adaptive
capacity of the organism represent one of the main problems of contemporary people. Physiologically it manifests itself
in weakening the unspecific immunity and as a result induces infectious, viral diseases and even cancer; heart beating
disorders; painful infiltration forming in muscular tissues – “frozen” tension areas etc.; and mentally – in suppressed
mood, anxiety, high conflictive spirit or desire for holding aloof, depression and as a result causes lowering the
capacity for work and human social activity.
However, the perception of the light, color, sound and aroma makes an integral part of our lives. Plant aromatic
substances contained in the air in a low percentage represent an obligatory component of an optimal air medium and
are essential to normal functioning of living beings, because they are natural bioregulators of the biosphere
composition and provide transmission of the information from the environment, directed on bioregulation, realized on
different levels of biosystem organization – from subcellular to one of the integral organism. These signals are
perceived very fast as well as the answer is formed immediately. It’s obvious then that aromas quickly influence the
emotional state and human behavior; and under certain conditions may play the role of emotion and mood modulators.
The essential oil components when being received to organism join in the synthesis of hormones, ferments, vitamins and
other biologically active substances. Thus the possibility to influence the regulation of the functions of cardiovascular,
endocrine systems, muscular activity, etc. through hypothalamus and autonomous nerve system by certain aromas
becomes clear. Essential oils possess antiseptic, antiviral, regenerative, diuretic, spasmolythic, etc. proprieties.
In such a way, the application of the essential oils in Stone Therapy permits to regard stress not only as a
biomedical problem, but also as a socio-psychological one. The essential oils being used in Stone Therapy can
considerably expand the area of application of the ultimate thanks to the vast list of their positive effects on the
organism and in many cases concretize or direct the therapy to solving a certain tasks.
Key-words: Stone Therapy, stress, holistic therapy, aromatherapy, essential oils, aroma.

К числу важнейших проблем современного человека относятся экологически и психоэмоционально обусловленные нарушения здоровья, вызванные воздействием стресс-факторов, превосходящих по силе адаптационные возможности организма. Что на физиологическом уровне приводит к
ослаблению неспецифического иммунитета и, как следствие, к различного рода инфекционным, вирусным и даже онкозаболеваниям; нарушениям ритма сердца; образованию болезненных уплотнений
в мышечной ткани – участков «застывшего» напряжения, и т.д.; и на психическом уровне – к подавленному настроению, тревоге, повышенной конфликтности или стремлению отгородиться от внешнего мира, депрессии, в результате – к снижению трудоспособности и социальной активности человека.
Однако, наша жизнь неотделима от восприятия света, цвета, звуков, запахов. К сожалению,
запахи, порожденные современной цивилизацией, далеко не всегда полезны для человека. И, хотя
слова «запах» и «аромат» очень близки по значению, вряд ли мы назовем ароматом запах бензина, а
вот запахи полезных растений мы называет ароматами [5].
Растительные ароматические вещества содержаться в воздухе в небольших количествах, будучи
обязательной составляющей оптимальной воздушной среды, и необходимы для нормального
функционирования живых организмов, поскольку являются естественными биорегуляторами состава
биосферы и обеспечивают передачу информации из окружающей среды, направленной на
биорегуляцию, реализуемую на разных уровнях организации биосистем – от субклеточного до
организменного [2]. Передача информации осуществляется через органы обоняния. Распознавание
запаха происходит обонятельными рецепторами носа при попадании 8-10 молекул пахучего
вещества. Ощущение запаха возникает при одновременном возбуждении примерно 40 рецепторов,
что в общем очень индивидуально. Запах обусловлен размером и формой молекулы и ее совпадением
с соответствующей обонятельной лункой. Постепенно ощущение запаха проходит, но молекулы
продолжают еще действовать. Вот почему сеансы ароматерапии могут иметь более
пролонгированный характер, чем стойкость запаха. Существует квантовая теория восприятия запаха,
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по которой обонятельные рецепторы реагируют на электромагнитные волны молекул пахучего
вещества. Этим можно объяснить почему натуральные эфирные масла оказывают лечебное
воздействие, а синтезированные – нет – вследствие того, что они не обладают электромагнитными
колебаниями живых растений. По ольфакторному тракту электромагнитные волны запахов
передаются через лимбическую систему в гипоталамус. Это наиболее древняя часть мозга живых
организмов, она возникла для получения химических сигналов, распознавания пищи, обнаружения
врагов и партнеров. В эволюционном развитии гипоталамус определился как важная часть
эмоциональных, сексуальных поведенческих реакций, здесь осуществляется базовая настройка
частоты сердечных сокращений, артериального давления, температуры тела, чувства голода и
жажды. Многие регионы ЦНС обеспечивают гипоталамус необходимой информацией для
поддержания гомеостаза через автономную нервную систему, но только ольфакторная система и
часть системы зрения посылают сигналы из окружающей среды непосредственно в гипоталамус. Эти
сигналы воспринимаются очень быстро, и ответ на них наступает также моментально.
Неудивительно поэтому, что запахи могут быстро повлиять на эмоциональный настрой и поведение
человека; при определенных условиях могут выступать в роли модуляторов эмоций и настроения.
Компоненты ЭМ, поступая в организм, включаются в синтез гормонов, ферментов, витаминов и
других биологически активных веществ. Таким образом, становится понятной и возможность
влияния через гипоталамус и автономную нервную систему определенных запахов на регуляцию
функции сердечнососудистой, эндокринной систем, мышечной активности и др [5].
Прежде всего, следует указать на антисептическую (противоинфекционную) способность ЭМ,
обусловленную их антимикробным, антигрибковым, антивирусным действиями. Это связано с
наличием в маслах особых биологически активных веществ, относящихся к фитонцидам.
Существенно, что фитонциды низших растений, которые вырабатывались в сопряженной эволюции
микроорганизмов, в их конкурентной борьбе, в том числе с патогенными для человека и животных
формами, действуют преимущественно на патогенную микрофлору. Фитонциды же высших растений
(включая эфироносы) непосредственно влияют не только на микроорганизмы, но и на иммунологические аппараты человеческого организма (фагоцитоз, воспаление, антигенную активность). Особое
место занимают летучие вещества, выделяемые растениями-эфироносами. Они убивают бактерии,
грибки, простейшие или вирусы, то есть обладают бактерицидным, фунгицидным, протистоцидным
или вирулицидным действиями. Нелетучие фитонциды, как правило, задерживают рост и развитие
микробов, не убивая их, то естьобладают бактериостатическим, фунгистатическим или вирусингибирующим эффектом.
Известно, что еще древнеегипетские врачи широко использовали антисептические свойства ЭМ
для мумификации трупов, а также для окуривания помещений, изготовления лечебных бальзамов и
средств для хода за кожей. Например, греческие воины, идя в поход, брали с собой мазь,
приготовленную из мирры, которая использовалась ими для обработки ран [1].
Уже в древности ЭМ применялись для борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний. Так, в
XVIII в. жители английского местечка Буклэсбери спаслись от эпидемии чумы благодаря тому, что
здесь размещалось производство лавандового масла. Также было подмечено, что средневековые парфюмеры Франции редко болели и умирали во времена эпидемий холеры и других инфекционных заболеваний. В средневековых рукописях имеются сведения о том, что в знатных домах было принято
иметь шарики или букеты с ароматическими маслами, ограждавшими от заразных болезней [8].
Исследования in vitro показали антибактериальное действие ЭМ против широкого спектра
патогенной микрофлоры, включая Listeria monocytogenes, L. innoceea, Salmonella typhimurium,
Escherichia coli, Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и др. ЭМ тимьяна и орегано
ингибируют штаммы патогенных бактерий, таких как E. coli, Salmonella eteritidis, E. cholereshis и S.
typhimurium, что связано с фенольными компонентами – карвакролом и тимолом. Эвгенол и
карвакрол проявляют блокирующую рост активность по отношению к 4 видам E. coli и Listeria
monocytogenes. Присутствие фенольной гидроксильной группы в частности карвакрола, обеспечивает
антибактериальную активность в отношении Bacillus cereus.
ЭМ с высокой концентрацией тимола и карвакрол, например, орегано, чабер и тимьян, обычно
более активны в отношении грамположительных, чем грамотрицательных патогенных микроорганиз171
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мов. В то же время ЭМ тысячелистника серебристого (Achillea clavennae) проявляет высокую антибактериальную активность в отношении грамотрицательных Haemophilus influenza и Pseudomonas
aeruginosa патогенных микроорганизмов дыхательных путей, одновременно грамположительные
Streptococcus pyogenes остаются устойчивы к действию масла
Большинство антисептических агентов для поддержания гигиены рук способны повреждать
кожу, приводя к изменению микрофлоры и лишая кожу естественной защитной флоры, что приведет
к риску присоединения патогенных микроорганизмов. Предположительно считается, что
многократное применение составов, включающих ЭМ чайного дерева, не приводит к
дерматологическим проблемам и не повреждает естественную защитную микрофлору кожи. Так
была выявлена антибактериальная активность некоторых составов для мытья рук, содержащих ЭМ
чайного дерева, как и самого ЭМ чайного дерева, против Stphylococcus aureus, Acinetobacter
baumannii, E. coli и Pseudomonas aeruginosa.
Метицилин-устойчивый Staphylococcus aureus может быть также ингибирован ЭМ мяты
перечной и/или колосистой. ЭМ могут также быть использованы в качестве антибактериальных
агентов против некоторых патагентов дыхательного тракта. Масло тысячелистника серебристого
проявило максимальную активность в отношении Klebsiella pneumonia и пенициллинчувствительных и пенициллин-устойчивых Streptococcus pneumoniaе. Это масло также проявило
высокую активность против Haemophilus influenza и Pseudomonas aeruginosa.
Повышенная плотность Helicobacter pylori на слизистой оболочке желудка характерна для
тяжелого гастрита и увеличивает охват пептидной язвы. Было обнаружено противодействие H. Pylori
у 60 видов ЭМ. Среди отдельных компонентов этих масел, проявляющих сильный эффект против H.
Pylori – карвакрол, изоэвгенол, нерол, цитраль, сабинен.
ЭМ проявляют бактерицидное действие против оральных и дентарных патогенетических
микроорганизмов и могут быть включены в ополаскивающие и моющие средства для
предпроцедурного инфекционного контроля, общего улучшения здоровья ротовой полости, гигиены
ротовой полости и контроля плохого запаха изо рта. ЭМ Croton cajucara (стебель) токсично для
некоторых патогенетических бактерий и грибков, вызывающих заболевания ротовой полости, и
может быть полезным для контроля микробной популяции у пациентов с фиксированными
ортодонтными приспособлениями. Ополаскиватели для ротовой полости, содержащие ЭМ (особенно
богатые фенольными компонентами) с глюконатом хлоргексидина обычно используются в качестве
предпроцедурной подготовки во избежание возможного заражения, чтобы снизить шансы
постпроцедурного инфицирования, снизить бактериальное обсеменение ротовой полости и
аэрозолизацию бактерий. ЭМ в составе средств для очищения ротовой полости предупреждают
бактериальное обсеменение, замедляют их размножение и удаляют бактериальные эндотоксины [1].
Таблица
Минимальная доза (в см3), которая полностью угнетает рост микробов в 1л мясного бульона,
обработанного канализационной водой [8]
Растение-эфирное
Угнетающая доза, см3
Растение-эфирное
Угнетающая доза, см3
Чабрец
0,7
Розмарин
4,3
Роза
1,8
Лаванда
5,0
Эвкалипт
2,2
Можжевельник
6,0
Анис
2,5
Укроп, кориандр
6,4
Мята
4,2
Лимон
7,0
Шалфей
4,3
Сосна, пихта
8,0
Для сравнения укажем, что угнетающая доза фенола составляет 5,6 см3.
Агрессивность ЭМ по отношению к микробам сочетается с их практически полной
безвредностью для организм человека. ЭМ и природные антибиотики, содержащиеся, например, в
зверобое (иманин), бессмертнике (аренанин), шалфее лекарственном (сальвин), чистотеле и др.,
действуют только против микробов, но не против высших организмов [1]. Существенно, что
антисептическая способность ЭМ не уменьшается со временем, а у микроорганизмов к ним
практически не развивается устойчивость. Это связано с тем, что антибиологическое действие ЭМ на
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микробы обусловлено разрушением цитоплазматической мембраны и уменьшением активности
аэробного дыхания, что приводит к уменьшению выделения энергии, необходимой для синтеза
различных органических соединений. Т.о., модифицируя экологическую обстановку, ЭМ не дают
возможности микроорганизмам создать собственные механизмы защиты и адаптироваться к
агрессивному агенту. Существенно, что при этом не происходит изменений генетического аппарата
микроорганизмов, т.е. ЭМ не обладают мутагенными свойствами. Очевидно, широкое использование
ЭМ в клинической практике не будет способствовать селекции устойчивых форм бактерий, что
позволяет рекомендовать эти масла в качестве бактерицидных препаратов [9].
Установлено, что ЭМ усиливают проникновение антибиотиков через клеточные мембраны
организма человека. ЭМ могут служить прекрасными транспортными средствами и для других
лекарственных веществ, помогая им проникать в различные органы и ткани человека, обеспечивая
достаточный, а главное, точный направленный терапевтический эффект. ЭМ легко проникают через
кожные покровы и быстро включаются в системный кровоток. Так скипидар, ЭМ сосны, пихты и ели
проходят через кожу за 20 мин, эвкалиптовое масло – за 20-40 мин, мяты, лаванды, герани, кориандра
– за 60-100 мин. Благодаря большой проникающей способности ЭМ при местном применении
достигается их лечебное воздействие на внутренние органы. Например, в эксперименте ЭМ розы уже
через час в большом количестве скапливается в печени животных, а через 8 часов этот эффект
становится наиболее выраженным. На основе масла розы был создан лечебный препарат розанол,
который с успехом применяется при заболеваниях печени. Очевидно, изучив особенности
распределения и других ЭМ, можно будет их рекомендовать для употребления с учетом того или
иного метода введения для получения максимального эффекта [1].
Кроме бактерицидных свойств многие ЭМ обладают антивирусным действием. Вирус Herpes
simplex (I, II) – одна из наиболее распространенных вирусных инфекций человечества с возможным
фатальным исходом.
Поскольку HSV-1 и HSV-2 уже сумели развить устойчивость к синтетическим противовирусным
препаратам, то исследуются растительные экстракты (а именно ЭМ), которые могут составить
альтернативу синтетическим противовирусным препаратам: они сумели проявить вируцидное
действие с преимуществом – низкой токсичностью по сравнению с синтетическими антивиральными
препаратами. Включение ЭМ Artemisia arborescens в мультиламеллярные липосомы здорово
увеличило его активность против внутриклеточного вируса HSV-1. ЭМ Melissa officinalis L. может
подавлять репликацию HSV-2, благодаря содержанию цитраля и цитронеллаля. Среди ЭМ,
способных подавлять репликацию HSV-1 наиболее выраженным действием обладает ЭМ
лемонграсса, которое полностью блокирует репликацию в течение 24 часов даже в концентрации
0,1%. ЭМ мяты перечной проявило высокий вируцидный эффект в отношении HSV-1,2, включая
ацикловир-устойчивый HSV-1. Антивиральное действие было получено и при обработке ЭМ до
абсорбции вируса. ЭМ австралийского чайного дерева и в меньшей степени эвкалипта, показали
противовирусное действие до и во время абсорбции вируса HSV-1,2, но не после его пенетрации в
клетку хозяина. ЭМ Santolina insularis проявило антивиральную активность in toto против HSV-1,2 in
vitro и было способно предупредить распространение вируса от клетки к клетке. Масло направлено
инактивировало частицы вируса, т.о. предупреждая проникновение вириона в клетку хозяина.
Изоборнеол, обычный монотерпеновый спирт, проявил двойную активность: вируцидную в
отношении HSV-1 и специфическую – ингибировал гликозилирование полипептидов вируса [1].
При использовании ароматерапии ЭМ на 50-80% уменьшается заболеваемость ОРВИ у взрослых,
значительно сокращается длительность течения инфекции, снижается частота осложнений [8].
К сожалению, нет никаких литературных данных относительно применения ЭМ против таких
эпидемических вирусов как ВИЧ или гепатит С [1].
Многообразное целебное действие ЭМ подтверждается рядом хрестоматийных примеров.
Например, в 20-е гг. прошлого столетия в лаборатории французского химика-парфюмера Мориса
Гаттефоса произошел взрыв. Огнем Морису обожгло руки. Он быстро опустил их в банку с чистым
лавандовым маслом и был поражен эффектом: боль быстро прошла, ожоги зажили, даже не оставив
шрамов. После этого случая Морис Гаттефос занялся применением ЭМ при заболеваниях кожи и
первый предложил термин «ароматерапия», издав в 1928г. монографию по этой теме.
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Известно, что при лечении ожогов, инфицированных и гангренозных ран, наибольшую опасность
представляет интоксикация, возникающая из-за всасывания поверхностью ран и ожогов продуктов
распада тканей и микробных токсинов. Именно здесь проявляются исключительные преимущества
ЭМ перед другими препаратами, благодаря их особенности соединяться с продуктами распада
тканевых альбуминов, приводит к образованию нетоксических веществ, легко выводимых из
организма. Впоследствии местная нейтрализация ЭМ микробных токсинов ускоряет процесс
регенерации тканей и заживления ран. Подобные свойства наиболее выражены у лаванды, розмарина,
шалфея, кориандра, чабреца.
Многие ЭМ обладают желчегонными, мочегонными и спазмолитическими свойствами. При
исследовании свойств розового масла обнаружено, что оно подавляет кишечную моторику. Это
выражается в снижении кишечного тонуса и исчезновении ритмической деятельности кишечника.
Основная активность приписывается гераниолу. Применение одного из распространенных
компонентов ЭМ – цитраля предотвращало образование перитонеальных спаек. Ряд исследований
свойств ЭМ касается их желчегонного действия. Так, при введении морским свинкам розового ЭМ
установлен его желчегонный эффект, который связан с активизацией секреции как жидкой части, так
и компонентов желчи – холевой кислоты и фосфолипидов. Появились данные о лизисе под действием
ЭМ почечных и печеночных камней. Подкожное введение ЭМ фенхеля, петрушки, сельдерея или
добавление их в пищевой рацион усиливало регенерацию печени у крыс после удаления двух ее
третей. В целом ЭМ благоприятно влияют на функциональное состояние печени животных, о чем
свидетельствует увеличение содержания в ней гликогена и никотинамидных коферментов.
Клинические наблюдения показали, что розмариновое и розовое масла способствуют усилению
выработки и отделения желчи. Такими же свойствами обладают ЭМ лаванды, мяты, шалфея, чабреца.
Розовое, лимонное, пихтовое, можжевеловое, аирное ЭМ препятствуют образованию желчных и
почечных камней. Тонус кишечника, места соматизации многих функциональных нарушений,
нормализуется при приеме розового, розмаринового и аирного масел. ЭМ аниса, лимона,
можжевельника подавляют процессы брожения.
Продолжает изучаться противораковое действие ЭМ. ЭМ и их индивидуальные ароматические
компоненты проявляют подавляющую рак активность. Многочисленные эксперименты позволяют
говорить о возможности применения чеснока, кровохлебки, чистотела, омелы, барвинка
тропического, сабельника болотного и календулы в качестве дополнительных средств при лечении
онкологических заболеваний.
α-Бисаболол, главный сесквитерпеновый спирт ЭМ ромашки (Matricaria chamomilla), способен
провоцировать апоптоз клеток злокачественного образования – глиомы.
Гераниол, монотерпеновый спирт, снижает устойчивость раковых клеток к 5-фторурацилу, т.о.
усиливая блокировку роста опухоли лекарством.
d-Лимонен оказывает противоангиогенетический и проапоптотический эффекты на рак желудка,
т.о. ингибируя рост опухоли и метастаз [1].
Учитывая значение свободных радикалов в возникновении злокачественных опухолей,
допустимо предположение, что ЭМ (фенхеля и базилика), обладающие антирадикалообразующим
действием, могут быть использованы при разработке противоопухолевых препаратов.
Отмечено положительное действие масел при лечении рака кожи [8].
Установлено также, что при ингаляционном введении некоторых ЭМ (лаванды, эвкалипта,
монарды и др.), проявляется их радиозащитный эффект и способность выводить из организма
канцерогенные вещества [8].
ЭМ играют важную роль в обмене веществ, выполняя на ряду с другими функциями роль
биоантиоксидантов и липопротекторов [9].
Свободные радикалы и активные формы кислорода вызывают окисление биомолекул, включая
протеины, аминокислоты, ненасыщенные липиды и ДНК, впоследствии провоцируя молекулярные
изменения, приводящие к старению, атеросклерозу и раку, болезням Альцгеймера и Паркинсона,
диабету и астме. Наружное применение ЭМ становится особенно важно в момент «окислительного
стресса», когда собственная антиоксидантная система организма не справляется с атакой свободных
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радикалов, количественно превышающей ее возможности. Благодаря содержанию фенольных
компонентов, ЭМ по праву считаются антиоксидантными агентами или «уборщиками» свободных
радикалов. Был выявлен следующий порядок антиоксидантной активности: гвоздика >> корица >
мускатный орех > базилик > орегано >> тимьян. ЭМ Thymus serpyllus проявляет антиоксидантную
активность близкую к BHT в составе β-каротин/линолеиново-кислотной системы. Такое действие
приписывается высокому содержанию фенольных соединений тимола и карвакрола (20,5% и 58,1%
соответственно). Антиоксидантная активность орегано (Oreganum vulgare L. ssp. hirtum) сравнима с
таковой у α-токоферола и BHT, но меньше, чем у аскорбиновой кислоты. Такая активность снова
объясняется высоким содержанием тимола (35,0%) и карвакрола (32,0%), хотя она и уступает
действию α-токоферол ацетата [7].
ЭМ Salvia cryptantha и S. multicaulis более способны подавлять свободные радикалы нежели
куркумин, аскорбиновая кислота или BHT [3].
Однако, противорадикальная активность обусловлена не только присутствием фенольных
соединений, но также и монотерпеновых спиртов, кетонов, альдегидов, углеводов и др. Так,
например, ЭМ Thymus caespititius, Thymus camphoratus и Thymus mastichina, проявляя антиоксидантную активность равную таковой у α-токоферола, характеризуются высоким содержанием
линалоола и 1,8-цинеола, в то время как тимол т карвакрол практически отсутствуют. ЭМ Melissa
officinalis L. проявляет высокую активность в подавлении свободных радикалов, включая в свой
состав нераль/гераниаль, цитронеллал, изоментон и ментон. Масло чайного дерева (Melaleuca
alternifolia) считается природной альтернативой BHT, с антиоксидантной активностью, приписываемой следующим компонентам: α-терпинен, γ-терпинен и α-терпинолен.
ЭМ, полученные из Mentha aquatic L., Mentha longifolia L. и Mentha piperita L. способны снижать
уровень радикалов DPPH, трансформируя их активные формы в нейтральные. В качестве наиболее
активных «уборщиков» были выявлены 1,8-цинеол в масле Mentha aquatic L., а в маслах Mentha
longifolia L. и Mentha piperita L. Действующим компонентом явился ментон и изоментон [1].
Экспериментально доказана [1] польза применения масла чеснока, сильного антиоксиданта, в
лечении атеросклероза, связанной с его способностью достоверно снижать уровень холестерина на
8-10% [8].
Антиоксидантное действие ЭМ розмарина, пихты, базилика, эвкалипта отмечено при лечении
больных с хроническим бронхитом. Отмечено выраженное антигистаминное и антисеротониновое
действие ЭМ шалфея [9].
Т.о. становится ясно, что ЭМ могут считаться потенциальными натуральными антиоксидантами
и при регулярном использовании помогаю предотвратить окислительный стресс, приводящий ко
многим дегенеративным заболеваниям [1].
Экспериментально доказано разностороннее влияние терпеноидов на ССС. Во многих случаях
терпеноиды и ЭМ вызывают снижение АД. Гипотензивный эффект может быть выражен от 10-20%
до 90% первоначального давления. Он сопровождается, как правило, увеличением амплитуды
сердечных сокращений, замедлением их темпа, расширением коронарных сосудов и увеличением
объемной скорости кровотока [8].
Показано также, что базилик лимонный (Ocimum basilicum L.V.citrol) благодаря высокому
содержанию йода (2,6-6,4 мг/100г сухого вещества) оказывает успокаивающее действие на
функциональное состояние ССС (частоту сердечных сокращений и систолическое АД) как в норме,
так и при воздействии стресс-факторов [6].
Способность возбуждать ЦНС, стимулировать дыхание и кровообращение, повышать
артериальное давление, расширять коронарные сосуды, улучшать кровоснабжение сердца и снижать
давление в малом круге кровообращения характерны для широко распространенного в медицинской
практике препарата из ЭМ коричника камфорного – камфоры. При воздействии оптимальных доз ЭМ
наблюдается усиление функциональной способности сердца, снижение частоты пульса,
интенсификация окислительных процессов в мышце сердца, улучшение процессов проводимости в
миокарде, активизация тканевого дыхания сердечной мышцы.
Стимулирующее действие ЭМ на ССС особенно выражено при физических нагрузках, позволяя
повысить работоспособность организма и сократить процесс восстановления. Анисовое, мятное,
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валериановое ЭМ, ментол и камфора приводят к повышению содержания кальция в крови, резко
выраженному увеличению продолжительности кругооборота крови через голову и уменьшению –
через легкие.
Наблюдения показали, что летучие вещества хвои оказывают выраженное тонизирующее
действие, а дуба – успокаивающее. Вдыхание летучих веществ хвои вызывает повышение АД и
ухудшение сна. Вдыхание летучих веществ дуба сопровождается отчетливым снижением АД у
гипертоников, улучшением сна, повышением насыщения артериальной крови кислородом,
положительными сдвигами на ЭКГ.
ЭМ оказывают непосредственное и разнообразное воздействие на ЦНС. Выявлено 4 типа реакции:
постоянное улучшение концентрации внимания и работоспособности;
достижение максимума этих показателей через некоторый период с последующим
снижением до уровня, превышающего исходный (роза, лаванда);
максимальное улучшение показателей сразу после воздействия ЭМ с последующим
снижением;
снижение показателей концентрации внимания и работоспособности под воздействием ЭМ.
В ряде случаев степень реакции связана с субъективным отношением к данному аромату, однако
во многих случаях стимулирующий эффект проявляется независимо от неблагоприятного
субъективного восприятия запаха. Они усиливают образование условных рефлексов, оказывают
транквилизирующее и седативное действие. Такие свойства проявляют ЭМ шалфея, мандарина,
апельсина. Выявлено возбуждающее действие масел на ЦНС. Это характерно для ЭМ тимьяна,
хризантемы, руты, герани, мяты. Многие ЭМ оказывают обезболивающее действие, а при
определенных условиях наркотизируют организм.
ЭМ арники, лавра, ладанника, полыни, ромашки, сосны, укропа, фенхеля обладают
противосудорожной и спазмолитической активностью, являясь антагонистами ацетилхолина и
гистамина. Разностороннее действие на ЦНС оказывают ЭМ мускатного шалфея и лаванды. Так,
например, ЭМ мускатного шалфея оказывает неспецифическое ингибирующее действие на ЦНС, в
результата которого наблюдаются депрессивные явления (антиконвульсивное действие, усиление
действия наркотических препаратов). Аналогичные свойства обнаружены у лавандового масла.
В тяжелый век постоянных стрессов ЭМ можно использовать в качестве фитовегеторегуляторов
(лавандовое, лимонное, розовое) для лечения неврозов вегето-сосудистой дистонии, бессонницы [8].
Аромапрофилактика расширяет адаптационные возможности человека, является одним из путей
укрепления здоровья и повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В адаптивных реакциях для человека особенно важен психологический фактор.
При экстремальных условиях труда ЭМ используются для повышения работоспособности,
памяти, внимания, точности выполнения задания. Так, ЭМ лаванды и лимона можно применят для
оптимизации рефлекторной активности ЦНС, возрастания выработки динамического стереотипа при
выполнении однотипных операций, что в конечном итоге приводит к сокращению времени
выполнения заданий. При этом также увеличивается объем кратковременной памяти, активизируется
состояние человека в критической стрессовой ситуации.
Масла полыни лимонной, лимона, розмарина одновременно с повышением точности работы
увеличивают скорость выполнения различных операций.
Существенно, что композиции ЭМ влияют на умственную работоспособность в большей
степени, чем отдельные масла [8].
В тяжелый век постоянных стрессов ЭМ можно использовать в качестве фитовегеторегуляторов
(лавандовое, лимонное, розовое) для лечения неврозов вегето-сосудистой дистонии, бессонницы [7]
Таким образомб их применение в Стоун-терапии дает также возможность затронуть не только
медико-биологические аспекты стресса, но и рассмотреть его как социально-психологическую
проблему. Эфирные масла при сочетанном использовании со Стоун-терапией за счет обширного
списка своих положительных влияний на организм, значительно могут расширить области
применения последней и во многих случаях конкретизировать и узко направить терапию на решение
строго определенной задачи.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОДЕРЖАНИЯ ДДТ И ПХБ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
И ГРУДНОМ МОЛОКЕ ПРОВЕДЕННОГО В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА В 2008-2010 гг.
Т.Г. СТРАТУЛАТ*, Р.Ф.СЫРКУ*, А.В. ВОЛНЯНСКИ,
М.П. ЗАВТОНИ, Е.В. БОЙЦУ, Р.П. СКУРТУ, А.И. КОВРИК
*Национальный центр общественного здоровья Министерства Здравоохранения
As a result of studies for determination the residues of DDT and PCBs in food and fish was found that samples of
cow's milk and vegetables do not contain residues of the substances studied. About 40% of the samples of fish, collected
in pilot villages, contained residuals DDT, HCH and PSB which do not exceed the maximum dose. Determination of
POPs in human milk showed 100% content of DDE.
Key-words: DDT, HCH, PSB, human milk, fish.

Интенсивное применение в 70-е годы прошлого столетия персистентных пестицидов в качестве
средств защиты растений привело к накоплению токсичных остатков действующих веществ и
продуктов их деградации в почве и последующей миграции в объекты окружающей среды, что и
приводит к вторичному поступлению пестицидов в растения, обусловливая возможность накопления
их остаточных количеств в сельскохозяйственной продукции и продуктах питания.
Список СОЗ (…) включает в себя различные группы соединений. В первую очередь сюда входят
8 устаревших и запрещенных пестицидов, в том числе ДДТ, токсафен, гептахлор. Мировое производство и применение этих препаратов, за исключением ДДТ, запрещено в 70-80-е годы прошлого века.
Проблема глобального загрязнения и ростa заболеваемости, связанной с персистентными
органическими соединениями имеет два серьезных аспекта: первый, они могут перемещаться далеко
от места их применения и, второй, они способны накапливаться, двигаясь по пищевым цепочкам.
Некоторые из этих соединений плохо растворяются в воде, но хорошо в липидах, что позволяет им
накапливаться в жировых тканях животных и оставаться в пищевых цепях многие годы. Человек,
будучи вершиной пирамиды пищевых цепочек, склонен значительно концентрировать в своем
организме эти компоненты.
Среди химических классов пестицидов, попавших сегодня в разряд неиспользованных и запрещенных, наиболее опасны с точки зрения воздействия на окружающую среду и здоровье человека
хлорсодержащие органические соединения (ХОС). К ним следует отнести хорошо известные ДДТ,
гексахлоран, линдан, гептахлор, металлилхлоридполихлорпинен, полихлоркамфен, кельтан, а так же
препараты из групп хлорпроизводные карбоновых кислот (далапон, ТХАН), галогенпроизводные
фенола (нитрафен, акрекс, ДНОК).
Цель работы − оценка уровня контаминации хлорорганических пестицидов (ХОП) в продуктах
питания и пробах грудного молока, отобранных в населенных пунктах, расположенных в сельской
местность.
Обзор литературы. В Республике Молдова последние 30-35 лет мониторинг содержания препаратов из числа СОЗ проводился лишь в отношении остаточных количеств хлорорганических пестицидов – ДДТ, по сумме метаболитов, и ГХЦГ, по сумме изомеров, гептахлора и гексахлорбензола. В
Таблице 1 приведены средние уровни содержания ДДТ и ГХЦГ в суточном рационе жителя рес-публики в 60-е годы, период наибольшего применения этих препаратов в сельскохозяйственном производстве. Для сравнения представлены собственные результаты исследований по оценке уровня
контаминации отдельных продуктов питания остаточными количествами ДДТ и ГХЦГ, выполненныев 2008-2009 гг. [1-5].
Как видно из приведенных данных, среднесуточное поступление хлорорганических пестицидов в
организм жителя республики снизилось более чем в 30 раз по ДДТ и более, чем в 300 раз по ГХЦГ,
что в первую очередь связано с запрещением их применения в 1970 г.
Поступление ПХБ в организм человека происходит в основном по пищевым цепочкам. Однако
существуют и другие пути контаминации человека, например, при попадании на кожные покровы
или слизистые, при вдыхании загрязнѐнного воздуха.
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Таблица 1
Содержание СОЗ в пищевом рационе жителей Молдовы в 1965-1970 гг. и 2009 г.
Наименование пищевых
ДДТ, мг/кг
ГХЦГ, мг/кг
продуктов
1965-1970
2009
1965-1970
2009
Зернопродукты и
0,015
0
0,015
0
хлебобулочные изделия
Картофель
0,009
0
0,021
0
Овощи и бахчевые
0,007
0
0,009
0,0002 (лук)
Фрукты и ягоды
0,010
0
0,002
0
Мясо и мясопродукты
0,010
0,013
Молочные продукты
0,024
0,00015
0,173
0,000035
Рыба и рыбопродукты
0,002
0,0019
0,008
0,0005
Масло растительное
0,002
0,013
Яйца куриные
0,001
0,00011
0
Итого
0,080
0,0022
0,254
0,0007
Грудное молоко
0,096
0,018
0,009
По данным ВОЗ, в организм человека, не имеющего профессионального контакта с ПХБ,
поступает с пищей, водой и воздухом от 5 до 100 мкг токсиканта в сутки (Kannan K. et al., 2002).
Известно, что индикатором поступления ПХБ, как и других представителей СОЗ, в организм с
продуктами питания является их биокумуляция в жировой ткани и отдельных органах. Для
биоиндикации интенсивности воздействия СОЗ, как правило, исследуется содержание данных
токсикантов в крови и грудном молоке. Содержание СОЗ в крови у населения разных стран
значительно варьирует и зависит от мощности локальных источников эмиссии данных веществ, от
преимущественного преобладания той или иной пищи в рационе обследованных лиц (мясной,
рыбной, молочной или растительной). Показано, что диоксины и ПХБ попадают из крови матери в
плаценту, где их уровень достигает 20% от объема циркулирующих СОЗ в крови матери [6, 7].
Особенно ярко отражают интенсивность поступления в организм СОЗ их уровни в грудном
молоке. Материнская диета является основным источником поступления токсикантов окружающей
среды в грудное молоко и организм новорожденных. Многие экотоксиканты, включая ПХДД/ПХДФ
и ПХБ, концентрируются в жире грудного молока [8, 9], используемого в питании новорожденных в
течение нескольких месяцев.
Ниже приведены данные различных авторов об уровнях содержания хлорорганических
соединений в грудном молоке жительниц из разных регионов мира. Несмотря на различные значения,
видно, что во всех исследованных пробах грудного молока присутствуют остаточные количества
DDT, как правило, за счет своего метаболита [10-13].
Таблица 2
Данные об уровнях контаминации грудного молока в различных странах мира
Страна
Россия, Нарьян-Мар (2002)
Германия (1998)
Зимбабве (1997)
Казахстан(1998)
Украина (2003)
Чехия (1996)
Швеция (2000)
Нигерия (UNEP/POPS/COP.4, 2009)
Канада (1995)

ДДТ

ПХБ

1392 мкг/кг жира
0,502 мг/кг жира
15,83-25,26 мг/кг жира
1500 пг/г жира
29,59-437,5 мкг/л молока
13,84 mg/kg жира
129 нг/г жира
857,4ng/g жира
187,7нг/г жира

281-458 мкг/кг жира
0,502 мг/кг жира
3-60 ng/g жира
7,6 пгTEQ/г жира
937нг/г жира
324 нг/г жира
4,44 пгTEQ/г жира
207-238 н/г жира
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Методы исследования. Определение остаточных количеств ДДТ и ПХБ проводили методами
газожидкостной хроматографии на хроматографах “Цвет-500” с детектором постоянной скорости
рекомбинации электронов ДПР-1 и HEWLETT PACKARD. Определение ДДТ в пробах грудного
молока и жировой ткани проводили в соответствии с «Методическими указаниями по
избирательному газохроматографическому определению хлорорганических пестицидов в
биологических средах (моче, крови, жировой ткани и грудном женском молоке)», № 3151-84 от
27.11.84. Определение ПХБ в пробах грудного молока и рыбе проводили в соответствии с МУК
4.1.1023-01. «Изомерспецифическое определение полихлорированныхбифенилов в пищевых
продуктах».
Результаты исследований
Оценка основных источников поступления ДДТ И ПХБ в организм с продуктами питания.
Учитывая цели данного исследования, в период с 2008 по 2010 годы проводились мониторинговые
исследования по оценке уровня контаминации сельхозпродуктов, продуктов питания ДДТ и ПХБ.
Отбор проб проводился на территории двух пилотных районов в южной зоне республики.
Результаты анкетирования населения показали, чтодо 60% опрошенных потребляют молоко и
молочные продукты и до 52% − мясо и мясные продукты ежедневно, 28 и 34% , соответственно, − не
менее 3-6 раз в неделю. Отметим, что почти половина опрошенных (48%) потребляют рыбу не менее
1 раза в неделю и 14% − 2-3 раза в неделю, при этом предпочтение отдается рыбе, выловленной в
местных реках и озерах (толстолобик, карп и карась), до 62% респондентов. Более 35% опрошенных
потребляют рыбу и морепродукты крайне редко (до 1-2 раз в год). Лишь 20% опрошенных чаще
потребляют морскую рыбу, такие виды, как минтай, скумбрия, хек, лосось. Около 60% опрошенных
потребляют яйца не менее 2-3 раз в неделю.
В Чадыр-Лунгском районе основную часть населения по национальному признаку составляют
гагаузы, тогда как в Кагульском − молдаване. Однако, несмотря на имеющиеся различия в
особенностях национальной кухни, средние показатели частоты потребления тех или иных продуктов
питания практически не отличаются в обследуемых районах (Диаграмма).
На первом месте по частоте потребления в суточном пищевом рационе жителей сельской
местности обоих районов стоят мясные и молочные продукты, далее идут яйца и на четвертом месте
– пресноводная рыба и рыбные продукты.

дней/неделю

6

Кагульский

5
4

Ч-Лунгский

3
2
1
яйца

молоч.прод

мясо

рыба

0
наименование
продукта

Диаграмма. Показатели средней частоты потребления различных
продуктов питания в пилотных районах
180

Ecologie umană
ISSN 1857-3517
Таким образом, более 80% опрошенных жителей пилотных районов подвержены риску
поступления в организм хлорорганических пестицидов и ПХБ с содержащими их молочными и
мясными продуктами питания.
Исходя из полученных результатов приоритетными объектами исследования, в связи с их
возможным влиянием (опасностью) на состояние здоровья населения, в особенности детей до года,
были молочные продукты питания, рыба, яйца и грудное молоко.
Исследованиями по определению остаточных количеств ДДТ и ПХБ в молочных продуктах и
рыбе установлено следующее:
– в пробах молочных продуктов, отобранных в пилотных населенных пунктах, не обнаружено
остаточных количеств ХОС и ПХБ;
– 28,5% проб рыбы, отловленной в озерах близ обследуемых населенных пунктов, содержали
ПХБ, 42,8% – ДДТ и ГХЦГ;
– остаточные количества ДДТ, ГХЦГ и ПХБ в положительных пробах составили 0,012, 0,0032,
0,008 мг/кг, соответственно;
– ни в одной из проб рыбы остаточные количества ДДТ, ГХЦГ и ПХБ не превышали
максимально допустимых значений;
– в пробах рыбы, воды и донных отложений, отобранных в контрольном озере (рыбхоз вс.
Мирное, профиль − выращивание малька), не было обнаружено остаточных количеств СОЗ.
Установлено, что 60% проб рыбы содержали остаточные количества тех или иных СОЗ. Все
пробы рыбы, отобранные из всех крупных озер Чадыр-Лунгского района и в плавнях вдоль р.Прут (рн Кагул) были контаминированы ДДТ, ГХЦГ и ПХБ, а в одной пробе из озера возле с. Баурчи
обнаружены все 3 определяемых СОЗ. Лишь пробы рыбы из озер рыбхоза были свободны от СОЗ.
Таким образом, из результатов выполненных нами исследований следует, что жители пилотных
районов постоянно подвергаются риску хронического токсического воздействию ДДТ и ПХБ,
поступающих в организм при употреблении в пищу свежей рыбы.
Оценка уровня контаминации остаточными количествами СОЗ грудного молока. В связи с
высокой липофильностью ДДТ и ПХБ накапливаются в организме в клетках печени, почек,
головного мозга и легких, а также в грудном молоке. Для оценки уровня контаминации организма
человека СОЗами очень удобно проводить исследования грудного молока. В период с 2008-2009 гг. в
трех пилотных районах (Кагул, Чадыр-Лунга и Яловены) были выполнены мониторинговые
исследования грудного молока на содержание СОЗ. Женщин-доноров грудного молока отбирали в
соответствии с рекомендациями ВОЗ по следующим критериям:
– возраст матери – от 18 до 37 лет;
– первые роды и вскармливание одного младенца;
– возраст младенца на момент отбора пробы – от 3 до 8 недель;
– проживание в сельской местности не менее 10 лет;
– отсутствие вредных привычек;
– практически здоровые мать и ребенок на момент отбора пробы;
– отсутствие профессионального контакта с источниками СОЗ;
– отсутствие вблизи места проживания складов с ядохимикатами или химпроизводств.
В соответствии с данными рекомендациями в селах пилотных районов было отобрано по 15
женщин-доноров грудного молока. Объединенная проба грудного молока была проанализирована на
содержание всех базовых СОЗ и ГХЦГ в референс-лаборатории ВОЗ.
Результаты мониторинга содержания СОЗ в грудном молоке в рамках международного проекта
под эгидой ВОЗ показали, что из 12 веществ, включенных в список СОЗ, в пробах из Молдовы
отсутствовали остаточные количества мирекса, эльдрина и альдрина. Остальные же 9 препаратов из
группы СОЗ были определены в объединенной пробе грудного молока.
Результаты анализа объединенной пробы показали следующее:
1. Уровень носительства ДДТ, за счет метаболита p’p’ – ДДЕ, очень высокий и составил 1817,6
нг/г липидов.
2. Уровень носительства b-ГХЦГ составил 476,0 нг/г липидов и также достаточно высок.
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3. Уровень диоксинов и фуранов очень низкий и не превышает 25 pg/g липидов, однако, уровень
диоксино-подобных бифенилов достаточно высок и равен 66,7 нг/г липидов.
4. В пробе отсутствовали остаточные количества мирекса, эндрина и альдрина.
Выводы
1. Оценка содержания остаточных количеств СОЗ в пробах рыбы, отобранных в озерах районов
исследования, показала, что около 60% проб содержат ДДТ, ГХЦГ или ПХБ. Остаточные количества
этих соединений не превышают установленные гигиенические нормативы.
2. Мониторинг содержания СОЗ в грудном молоке показал, что контаминация организма
человека остаточными количествами p,p’DDE носит повсеместный характер по территории
Республики Молдова.
3. Концентрации p,p’DDE в грудном молоке варьируют от 0,006 до 0,038 мг/кг, составляя в
среднем 0,018±0,005 мг/кг, что превышает установленных ВОЗ допустимой суточной дозы для детей
первого года жизни.
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O LUCRARE DE SUCCES ŞI DESPRE SUCCESE
Ludmila CORGHENCI, Stepanida BLETEA
Departamentul Informaţional Biblioteconomic, ULIM
Volumul, la care ne referim, apare ca o contribuţie notabilă pentru cercetarea universitară în domeniul
biomedicinei şi ecologiei, dezvoltarea fenomenului „bibliografiei universitare”1. În genere, o publicaţie poate
fi apreciată şi reliefată, în funcţie de sporul de informaţie ştiinţifică, de unicitatea structurală şi logistică.
Poate fi atribuită această afirmaţie publicaţiei în cauză?
Unicitatea şi sporul de informaţie reiese din însăşi elaborarea şi editarea unei lucrări, finisarea
produsului documentar, anterior fiind lipsă investigaţiile bibliografice pe marginea patrimoniului
documentar, semnat de către cadrele didactico-ştiinţifice de la Facultatea Biomedicină şi Ecologie a
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. Lucrarea bibliografică constituie fascicula I în cadrul
colecţiei „Scriptio BioMedicinae”. Studiul va avea continuitate, astfel Departamentul Informaţional
Biblioteconomic, în parteneriat cu facultatea de profil, realizând eficient importantele funcţii ale bibliotecii
universitare – patrimonială, informaţională şi de învăţare.
Studiul bibliografic are o destinaţie multifuncţională: prezintă succint istoricul şi perspectivele
dezvoltării procesului didactic şi de cercetare la Facultatea Biomedicină şi Ecologie a ULIM; promovează
valoarea esenţială a acestei structuri universitare – resursele umane; sintetizează/contabilizează produsul
final al cercetării didactice şi ştiinţifice. Lucrarea este realizată şi ca un instrument de evaluare a rezultatelor
activităţii de cercetare, oferind suport pentru măsurarea producţiei ştiinţifice (a publicaţiilor) în baza
indicatorilor bibliometrici. Nu în ultimul rând, studiul contribuie la augmentarea vizibilităţii ştiinţifice a
cercetărilor/cercetătorilor universitari.
În opinia noastră, elementul de noutate şi unicitate este deosebit de vizibil în segmentul structural al
studiului bibliografic. Astfel, structura lucrării îmbină organic următoarele compartimente (acestea oferind
atât informaţie factografică, cât şi bibliografică): „Facultatea Biomedicină şi Ecologie: aspecte ale procesului
educaţional şi de cercetare”, „Facultatea în imagini”, „Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie”,
„Referinţe despre profesori, cercetători, facultate”, indexuri auxiliare.
Fiind prefaţată de către alcătuitori, utilizatorilor li se oferă un instrument util pentru orientare în
conţinutul studiului, selectarea operativă şi facilă a informaţiei necesare. Alcătuitorii reliefează în „Prefaţă”
criteriile cronologice de selectare şi de prezentare a informaţiei bibliografice, de limbă şi de teritoriu.
Compartimentul „Facultatea Biomedicină şi Ecologie: aspecte ale procesului educaţional şi de
cercetare” integrează articole semnate de către reprezentanţii facultăţii nominalizate, cei din urmă
contribuind la statornicirea facultăţii, armonizarea procesului educaţional cu cerinţele moderne de organizare
şi conţinut, dezvoltarea investigaţiilor şi activităţilor de transfer tehnologic. Apelând la trecutul facultăţii,
Vasilii Socolov, decan, specifică: „Luând în considerare dinamica dezvoltării mondiale a tehnologiilor
cosmetice şi medicinale, tehnologiilor farmaceutice, biotehnologiilor avansate, direcţiilor noi în ecologia
omului, protecţia mediului, florei şi faunei, în august 2002 Departamentul Medicină a fost reorganizat în
Facultatea Biomedicină şi Ecologie. În cadrul facultăţii au fost deschise următoarele specialităţi: Tehnologia
produselor cosmetice şi medicinale; Tehnologie farmaceutică; Biologie moleculară; Ecologie; Securitatea
ecologică; Servicii publice; Silvicultură şi grădini publice. În Republica Moldova pregătirea unor astfel de
specialişti se face pentru prima oară” (p. 10-11).
Pivotul structural al studiului – compartimentul „Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie”. Astfel,
sunt identificate bibliografic 580 de publicaţii, acestea fiind prezentate în dependenţă de apartenenţa de autor
şi destinaţia funcţională a lucrărilor. Informaţiile sunt aranjate în funcţie de criteriul cronologic, iar în
interiorul compartimentelor – în ordinea alfabetică a vedetelor documentelor.
Publicaţiile Facultăţii Biomedicină şi Ecologie 1992-2012. Studiu bibliografic, Univ. Liberă Intern. din Moldova;
alcăt.: Aspazia Sacovici, Tatiana Levinţa, Stepanida Bletea; coord.: Zinaida Sochircă; red. şt.: Ludmila Corghenci; red.
bibliogr.: Valentina Chitoroagă. Chişinău: ULIM, 2012. 210 p. ISBN 978-9975-124-12-6. (Colecţia "Scriptio";
Fascicula a 5-a). [Accesat 26.04.2012] Disponibil: http://ulim.md/digilib/publicatii/biomedicina-ecologie/publicatiilefacultatii-biomedicina-si-ecologie1992-2012 .
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Astfel, sub egida facultăţii, au fot editate 17 titluri de publicaţii instituţionale, acestea fiind divizate în
trei categorii: anale, culegeri ale conferinţelor (inclusiv „Symposia Professorum. Seria Medicină”), precum şi
revista Noosfera. Revista, iniţiată în anul 2008, constituie materializarea intenţiilor/necesităţilor
cercetătorilor de a „informa obiectiv, corect, adică ştiinţific, cititorul despre starea reală a biosferei, inclusiv a
lui Homo sapiens, despre relaţiile dintre om şi natură, punându-ne pertinent întrebarea dacă aceste relaţii sunt
conştiente şi corecte…” (Dediu Ion, De ce „Noosfera”? în: Noosfera, 2008, nr.1, p.1). În contextul, când
revistele sunt importante surse de informare ştiinţifică, această publicaţie periodică, editată în parteneriat,
facilitează diseminarea rezultatelor cercetărilor, contribuind şi la crearea unei imagini de prestigiu a
cercetătorilor-autori.
Cercetătorii de la Facultatea Biomedicină şi Ecologie sunt vizibili în comunitatea ştiinţifică prin mai
mult de 560 de lucrări de autor. Din punct de vedere tipologic, acestea pot fi repartizate după cum urmează:
teze de doctor, autoreferate (2 titluri), monografii, manuale (12 titluri), contribuţii ştiinţifice în culegeri (202)
şi publicaţii periodice (87), brevete de invenţie (16), lucrări coordonate/redactate (12), didactice (76), lucrări
gen „cronică, note, omagii” (10), materiale de popularizare/prezentare (47). Bibliografia reflectă documentar
şi tendinţa profesorilor facultăţii de a integra studenţii în procesul de investigaţii, de a stimula şi a încuraja
cercetarea studenţească, astfel fiind identificate circa 96 de lucrări studenţeşti. Această contabilizare ne
permite să conchidem că „tipul preferat” de publicaţii pentru cadrele didactico-ştiinţifice sunt contribuţiile
ştiinţifice în culegeri, urmând articolele în periodice, lucrările didactice, materialele de popularizare etc.
Este semnificativ şi faptul că lucrările instituţionale şi de autor sunt publicate atât în format tradiţional,
cât şi în cel electronic, cota celor din urmă majorându-se din an în an. Este vorba despre o experienţă inedită,
iniţiată la ULIM – crearea şi amplasarea în acces on-line a blog-urilor cadrelor didactico-ştiinţifice, precum
asigurarea accesului on-line la portofoliile educaţionale prin baza de date universitară ftp.ulim.md.
Compartimentul „Referinţe despre profesori, cercetători, facultate” inserează circa 65 de descrieri
bibliografice. Lucrările, reflectate în acest compartiment, sunt dedicate patrimoniului uman al facultăţii,
conţinând şi etapele dezvoltării structurii didactico-ştiinţifice în timp şi spaţiu.
Indexurile auxiliare sporesc vădit valoarea publicaţiei bibliografice. Astfel, indexul auxiliar de nume
permite selectarea operativă a publicaţiilor unui autor concret (redactor, traducător, conducător ştiinţific ş.a.),
precum şi despre acesta, iar indexul auxiliar de nume facilitează căutarea publicaţiei concrete după titlu, fiind
făcută trimiterea la numărul de rând al descrierii bibliografice pentru lucrarea cu titlul căutat.
Care ar fi impactul studiului bibliografic? Cum am menţionat, lucrarea contabilizează, promovează,
oferă suport pentru analiza patrimoniului documentar al facultăţii. Nefiind o redare pur cronologică a
lucrărilor, editate în cadrul Facultăţii Biomedicină şi Ecologie, publicaţia bibliografică relevă unele aspecte
problematice: goluri bibliografice, lipsa informaţiilor standardizate despre publicaţiile editate, elaborarea şi
publicarea studiilor infometrice etc.
Cert este faptul că studiul bibliografic poate fi abordat sub diferite căi de lectură/informare, ajutând la o
mai bună cunoaştere şi interpretare a rezultatelor activităţii didactico-ştiinţifice la Facultatea Biomedicină şi
Ecologie a ULIM.
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RECENZIE
la lucrarea enciclopedică ATLAS ZOOLOGIC,
autor Tudor COZARI, doctor habilitat în biologie,
profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol
Ion DEDIU
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
La etapa actuală, se atestă un declin profund şi de durată a stării ecologice generale a Planetei, care se
soldează cu degradarea esenţială şi, adeseori, ireversibilă a componentelor vii ale ecosistemelor – fito- şi
zoocenozelor; fapt care impune întreaga societate şi, în primul rând, specialiştii din domeniul biologiei să
întreprindă paşi hotărâţi şi eficienţi întru soluţionarea problemelor ce ţin de salvarea biodiversităţii. În acest
sens, unul din mijloacele eficiente de sensibilizare a societăţii privind multiplele probleme existente la
capitolul „Conservarea Naturii” îl constituie editarea cărţilor ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei
enciclopedice având drept scop de a cultiva dragostea şi responsabilitatea civică la nivel local, regional,
naţional şi internaţional faţă de organismele şi comunităţile acestora în toate tipurile de ecosisteme ce ne
înconjoară şi în care societatea umană există şi îşi desfăşoară multiplele activităţi cotidiene.
În acest context, prezenta lucrare, intitulată ATLAS ZOOLOGIC, este bine-venită şi are menirea de a
acoperi una din lacunele informaţionale existente referitoare la lumea animală, care este caracterizată de
către autor din punctul de vedere al diversităţii specifice şi al ecologiei sale. Fiecare din cele două
compartimente ale ATLASULUI ZOOLOGIC – „Diversitate” şi „Ecologie” –, este prezentat printr-o serie de
subiecte particulare referitoare la varietatea taxonomică a faunei sau a grupelor ecologice distinctive din
cadrul ei, dar şi prin descrierea unor subiecte de ordin biologic general, aşa cum ar fi „Nevertebrate:
dimorfism sexual”, „Vertebrate: modalităţi de apărare” ş.a. Impresionează plăcut modalitatea originală şi
reuşită a prezentării lumii animale – sub formă de multiple planşe color ce sunt dedicate fiecărui subiect
abordat şi care cuprind o gamă largă de specii reprezentative ale fiecărui grup taxonomic sau ecologic.
Un merit deosebit al lucrării constă în calitatea înaltă din punct de vedere ştiinţific şi artistic a
imaginilor, care reflectă, în mod exact, specificul răspândirii şi activităţile speciilor în mediile lor naturale de
viaţă, fapt care conferă cărţii un înalt grad de atractivitate. Fiecare planşă este însoţită de un text explicativ,
care nu oboseşte cititorul prin termeni specifici şi neînţeleşi sau printr-un conţinut ştiinţific complicat; acesta
fiind succint, sugestiv, dar şi suficient de explicit.
Lucrarea este valoroasă şi reuşită şi din punctul de vedere al concepţiei grafice şi artistice, fiind realizată în
concordanţă cu bunele tradiţii ale editării unor asemenea lucrări care au apărut mai înainte la editura „Ştiinţa”
(Cartea Roşie a Republicii Moldova; Lumea animală a Moldovei; Mediul geografic al Republicii Moldova;
ş.a.). şi, de aceea, sunt convins că ea va fi apreciată înalt de cititori, servind în calitate de ghid eficient în
procesul de studiere, cunoaştere şi educare a atitudinii grijulii faţă de natură şi de componentele ei vii.
Ca savant şi om de creaţie, profesorul Tudor Cozari are, în opinia mea, o calitate deosebită şi foarte
preţioasă: cea de a duce ideile sale la un bun sfârşit. Şi aceste idei, odată realizate, le împarte cu bunii săi
prieteni şi discipoli. Iată, de exemplu, ce mi-a împărtăşit Domnia sa despre această realizare poligrafică unică
– Atlasul Zoologic.
„ ... ca cetăţean al Republicii Moldova, întotdeauna mi-am dorit să trăiesc în ţara mea, dar cu dorinţa
ca ea, această ţară-ţărişoară mult pătimită, dar dintotdeauna dornică de libertate şi de bunăstare (iar aici
mai adaug de la mine – şi de o înaltă responsabilitate faţă de Neam şi de Plai) să devină cu adevărat «Casa
ce-a Mare» – aşa cum este acel ungheraş sfânt şi curat din casa locuitorilor de la ţară. Iar în această «Casă
Mare» – concetăţenii mei să se conducă doar de cele două legi supreme de care se conduce muma noastră
NATURA şi locatarii ei – vieţuitoarele în cea mai mare «Casă Mare» pe nume TERRA, şi anume:
1. Prima lege supremă – este «cea care stabileşte relaţiile vieţuitoarelor (adică şi a aşa-numitului rege
al lor OMUL) cu mediul înconjurător»; fapt care a dus la apariţia celei mai înalte diversităţi de organisme
care convieţuiesc în armonie cu mediul lor de viaţă.
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2. A doua lege supremă este «cea care stabileşte relaţiile dintre organisme», care, la fel, s-a soldat cu
stabilirea unor «norme de conduită» care le-au permis acestora (organismelor) de a prospera pe Terra.
Şi aici mă gândesc ca un romantic şi un Don Quijote – şi ce ar fi fost oare, dacă şi compatrioţii mei s-ar
conduce în această Ţară de aceste legi supreme, care, într-o bună zi, iar duce spre «Convieţuire prosperă şi
în Armonie». Ca savant şi un mare pasionat de Natură, eu nu am făcut altceva decât să prezint în acest
ATLAS ZOOLOGIC rezultatele funcţionării acestor legităţi naturale la care m-am referit, ori cele două
compartimente mari din care este alcătuit atlasul sunt întitulate: 1. DIVERSITATE şi 2. ECOLOGIE cu cele
peste 600 de specii de animale surprinse în peste 1300 de imagini color originale şi descrise conform
rigorilor ştiinţifice şi subiectelor sistematice şi ecologice abordate.
În rest, închei aici, deoarece ce am avut de spus la subiect am spus în această carte, ori, în una din
axiomele care îmi place mult, se spune: «Dacă vrei să pui punct la gândurile care te frământă – scrie o
Carte». Şi, într-adevăr, până la scrierea ei, ţi se pare că cunoşti totul la subiect şi că îţi va fi uşor; la
iniţierea ei însă începe şi «calvarul» creaţiei. Dar slavă Domnului că acest calvar are şi un final – cel al
bucuriei personale, dar şi al posibilităţii de a împărtăşi această bucurie cu toţi acei care îi ai dragi şi cu
adevărat îţi apreciază munca. Această realizare însă în nici un caz nu ar fi fost posibilă fără contribuţia
esenţială a unui colectiv de profesionişti de cea mai înaltă probă – este cel al Întreprinderii EditorialPoligrafice „Ştiinţa” – în frunte cu bunul meu prieten Gheorghe Prini –, cărora le mulţumesc în mod
deosebit.
Mulţumesc mult Finanţatorului principal al acestui proiect − Ministerului Mediului în persoana dlui
ministru Gh. Şalaru, cofinanţatorului − agenţiei „Moldsilva” (în persoana dlui vicedirector Tudor Botnaru,
prezent în sală), mulţumesc Rectorului Alma Mater – UST dlui L. Calmuţchi – pentru contribuţia logistică şi
cota financiară prevăzută de proiectul pe la care Domnia sa l-a condus, mulţumesc recenzenţilor – m.c. al
Academiei Române, directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Dumitru Murariu şi
academicianului Ion Toderaş, directorul Institutului de Zoologie al AŞM, mulţumesc colegilor – savanţi din
domeniul zoologiei şi ecologiei cu care am fost în expediţii şi de la care am primit sugestii utile la scrierea
cărţii. Mulţumesc discipolilor mei fideli – studenţi ai UST şi UnAŞM cu care am împărtăşit ideile de creaţie
pe timpul scrierii manuscrisului, mulţumesc acelor colegi de breaslă care m-au înţeles şi m-au susţinut,
mulţumesc prietenilor – profesori din şcolile şi colegiile republicii care au venit la această festivitate”.
Personal, mă bucur de realizarea ştiinţifică a colegului nostru, fiind convins că ingeniozitatea,
perseverenţa şi capacitatea de muncă deosebită, care îl caracterizează, îl va aduce în cel mai apropiat timp la
o nouă realizare poligrafică preţioasă, aşa precum este această enciclopedie ilustrată a lumii animale din
spaţiul românesc – Atlasul Zoologic.
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PROF. DR. GHEORGHE MUSTAŢĂ LA 75 DE ANI

M-am simţit dintotdeauna legat de România şi în mod special de Iaşi, care este cel mai apropiat centru
universitar de Chişinău. Cunoaşteam mulţi colegi de la Univ. „Al.I. Cuza” şi doream să întreţin relaţii cu ei.
Priveam peste graniţă aşa cum priveşti peste gard în curtea vecinului, poate mai aflu câte ceva; era înainte de
1989. De domnul Gheorghe Mustaţă nu auzisem nimic; nu-l cunoşteam. La începutul anului 1990, au ajuns
la Universitatea de Stat din Moldova mai multe colete cu tratate de specialitate, dintre care multe purtau
ştampila Gh. Mustaţă. Ne-am bucurat, deoarece erau cursuri universitare de mare folos. În luna august a
aceluiaşi an, am organizat, în calitate de titular al cursului de Ecologie şi de Ministru al Mediului şi Protecţiei
Naturii, o expediţie ecologică „Prut 1990”, la care participau specialişti de pe ambele părţi ale Prutului.
Colectivul din România era condus de domnul şef de lucrări dr. Gh. Mustaţă. Cu această ocazie ne-am
cunoscut şi ne-am împrietenit. M-a impresionat cu figura sa sobră şi cu barba mare, deasă şi neagră, ca a lui
Titu Maiorescu. Treptat, am început să devenim buni parteneri în diferite acţiuni. În octombrie 1990, am
primit invitaţii la Sesiunea Ştiinţifică a Facultăţii de Biologie, cu ocazia Zilelor Universităţii „Al.I. Cuza”.
Printre organizatori se afla şi domnul Mustaţă, noua mea cunoştinţă. L-am simţit foarte apropiat de noi, cei
de la Chişinău. După Sesiune ne-a condus într-o expediţie la Mănăstirea Putna. Era singurul care o putea
organiza: soţia sa, Mariana Mustaţă, era un om al mănăstirii. Organizase un Şantier Naţional pentru
conservarea Mănăstirii şi a bunurilor ecleziastice din Muzeul mănăstirii împotriva agenţilor biodeterioratori.
Cu această ocazie, am cunoscut-o şi pe distinsa doamnă. Am văzut nişte realităţi care ne-au impresionat şi au
rămas întipărite pentru întreaga viaţă; până atunci România ne era prezentată ca o ţară ocupată de sălbatici
care trăiesc în grote.
Devenind director al Staţiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ioan Borcea” de la Agigea, domnia sa ne-a
invitat pe noi, cadrele didactice, să venim împreună cu studenţii la Agigea. Nu am aşteptat o nouă invitaţie şi
am răspuns cu plăcere. Eram în anul 1991, când Staţiunea recuperată după 20 de ani de părăsire, devenise din
nou funcţională. Am rămas foarte plăcut impresionaţi atât de Staţiune (o oază de linişte şi de sănătate), cât şi
de modul în care am fost primiţi. Puteam spune că aveam şi noi deschiderea la Marea Neagră. Am venit cu
studenţii câţiva ani la rând. Mai ales cu studenţii de la Tiraspol, dar nu numai.
În 1996, am luat parte la Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Marea Neagră în cumpănă”,
care a avut loc în luna octombrie. Conferinţa era organizată de domnul prof.dr. Gheorghe Mustaţă, directorul
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Staţiunii. Atunci am descoperit calităţile umane şi manageriale ale mai tânărului coleg. Domnia sa m-a
invitat la Universitate să ţin prelegeri de Ecologie studenţilor de la Biologie. De fiecare dată, când venea la
Chişinău, ţinea unele conferinţe şi chiar prelegeri studenţilor şi cadrelor didactice, dezvăluindu-şi calităţile de
orator şi valenţele didactice şi ştiinţifice. Legăturile dintre noi s-au cimentat în timp. În 1994 am fost
nominalizat membru în Comisia de doctorat a doamnei Mariana Mustaţă, comisie care a analizat teza
întitultă „Coleoptere dăunătoare bunurilor de patrimoniu şi combaterea lor”, elaborată sub conducerea
profesorului Constantin Pisică. Interesele noastre s-au concentrat pe Ecologie, evoluţionism şi ecologie
acvatică. Apreciind tratatele scrise de mine şi realizările din cadrul Ministerului Mediului şi Protecţia Naturii, domnul prof. Gheorghe Mustaţă, în calitate de Secretar ştiinţific al Senatului Universităţii „Al.I. Cuza”
m-a onorat cu titlul de Profesor de Onoare al Senatului acestei instituţii academice. Cunoscând, la rândul
meu, activitatea ştiinţifică a colegului şi îndeosebi lucrările de ecologie, am hotărât împreună cu staff-ul
Academiei Naţionale de Ecologie din Republica Moldova să-l primim pe domnul prof. dr. Gheorghe Mustaţă
ca membru titular al Academiei. Ulterior, a devenit membru în Comisia Superioară de Diplome şi în unele
comisii de doctorat. Apoi am început nu numai să ne consultăm în unele probleme ştiinţifice, ci şi să ne
supervizăm reciproc tratatele ştiinţifice elaborate, aceasta reprezentând un respect reciproc de înaltă ţinută
academică.
Fiind colegi în cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, avem obiective comune. Îmi face
plăcere să recunosc în domnul Profesor Gheorghe Mustaţă un prieten şi colaborator apropiat, dar şi drept
unul dintre cei mai eminenţi biologi teoreticieni din România.
Cu ocazia aniversării îţi doresc sănătate, succese în activitatea ştiinţifică şi cea de creaţie şi aprecierea
sinceră a colegilor.
LA MULŢI ANI!
Acad., m.c. al AŞM, prof. dr. Ion DEDIU
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