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STAREA  ACTUALĂ 
 A  FLUVIULUI  NISTRU

Dr. hab., prof. univ. Elena ZUBCOV
  Institutul de Zoologie, AŞM

ECOLOGICAL SITUATION IN DNIESTER 
RIVER

In the present work are revealed the results of the 
multi-annual researches on the ecological situation 
in Dniester river.

The building of hydropower stations in Ukraine 
(HPS-1, HPS-2 and HAPS) constructions on the 
Dniester river have negative impact on the river eco-
systems:

impairment of river hydrological regime;• 
the river is covering with water plants;• 
impairment of natural dynamics and processes • 
of migration of chemical elements in the system 
«water-suspended matter- sediments»;
the processes of secondary pollution of water • 
were intensifi ed;.
the riverine species of hydrobionts are replaced • 
with lacustric species;.

Nistrul este unul dintre fl uviile mari ale Euro-
pei, îşi ia începutul în partea de nord-vest a Car-
paţilor Răsăriteni, pe panta muntelui Rozlici. Lun-
gimea lui este egală cu 1 352 km, suprafaţa bazi-
nului hidrografi c – 72 100 km2, inclusiv în limi-
tele Moldovei – 657 km şi 19 000 km2, respectiv.   
Scurgerea multianuală medie oscilează în jurul a 
10 km3, în ultimii ani secetoşi nedepăşind 7 km3.

Scurgerea anuală este formată, cu precădere, 
(cca 80%), de precipitaţiile atmosferice. În zona 
montană cad 1100-1500 mm, în cea premontană – 
800-1100 mm, iar în cursul inferior – până la 400 mm 
de precipitaţii pe an. Perioadei calde a anului îi revine 
3/4 din volumul precipitaţiilor, care au, în general, un 
caracter pluvial. Învelişul de zăpadă este instabil, cu 

excepţia regiunii montane, şi adesea chiar lipseşte. 
Iarna predomină alimentarea subterană a fl uviului, 
primăvara – din zăpadă, vara şi toamna – pluvială. 

Debitul de apă al fl uviului Nistru se formează în 
sectorul superior al bazinului hidrografi c, iar afl u-
enţii lui mai jos de râul Camenca nu infl uenţează 
vădit regimul fl uviului. Cel mai mare afl uent pe te-
ritoriul Republicii Moldova este râul Răut, care îşi 
ia începutul în nordul republicii şi infl uenţează în 
mod vădit scurgerea fl uviului Nistru doar în peri-
oada revărsării apelor de primăvară. Afl uenţii Bâc, 
Botna, Ichel, de asemenea, infl uenţează puţin scur-
gerea Nistrului.

Nistrul este un fl uviu sinuos. Pe segmentul 
or.Otaci-Camenca coefi cientul de sinuozitate con-
stituie 1,94, iar în jos pe cursul fl uviului 2,27-2,68. 
În cursul inferior, în apropierea satului Ciobruciu, 
de la albia fl uviului porneşte braţul stâng Turunciuc, 
ce poartă peste 60 la sută din scurgerea anuală a 
Nistrului. Mai jos de satul Maiachi, la o distanţă de 
aproximativ 21 km de la gura fl uviului, Turunciuc 
din nou se varsă în Nistru. 

Lunca fl uviului este întretăiată de meandre. În 
cursul superior fl uviul are o vale adâncită şi albie 
pietroasă, pe maluri se dezgolesc straturi de calcar 
şi gresii. În cursul inferior Nistrul este un fl uviu tipic 
de câmpie cu luncă lată şi joasă. În total, în bazinul 
hidrografi c al fl .Nistru sunt 16 890 afl uenţi de diferit 
ordin, inclusiv în hotarele Moldovei – 1686.

Alunecările de teren sunt frecvente în bazinul 
hidrografi c al fl . Nistru. Activizarea proceselor de 
alunecare are loc după topirea abundentă a zăpezii, 
căderea ploilor torenţiale şi sub acţiunea factorilor 
antropici. Sunt caracteristice văile – hârtopuri circu-
lare, cauzate de eroziuni şi alunecări de teren. Aici 
este răspândit pe larg carstul. 

Apele Nistrului fac parte din clasa apelor hidro-
genocarbonate, grupul calciului, tipul II şi III, iar în 
unele cazuri (la deversarea simultană a unor canti-
tăţi mari de ape reziduale) li se atribuie clasa ape-
lor hidrogenocarbonate-cloroase, grupul sodiului, 
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Fig.1. Dinamica mineralizării apei în fl . Nistru, iarna, primăvara, vara şi toamna a.2012
( N- Naslavcea, O- Otaci, V-V- Vadul lui Voda, V-Varniţa, Su-Sucleia, P-Palanca), mg/l
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tipul III.  Mineralizarea oscilează de la 230 până la 
890 mg/l, fi ind în peste 95% de cazuri mai mică de 
400 mg/l. În anul 2012 ea a depăşit 400 mg/l numai 
în perioada de iarna, pe sectorul Vadul lui Vodă - Suc-
leia, în ciuda faptului că acest an a fost unul secetos 
(Fig.1).

Fluviul Nistru – principala arteră acvatică a Re-
publicii Moldova, are un rol vital în aprovizionarea 
populaţiei cu apă potabilă, asigurarea necesităţilor 
agriculturii, industriei şi, în general, în dezvoltarea 
durabilă a ţării. Concomitent, râul reprezintă sursa 
principală de aprovizionare cu apă potabilă a unor 
localităţi ale Ucrainei, inclusiv oraşul Odesa, sursă 
ce determină existenţa unor zone umede de impor-
tanţă internaţională, precum şi starea  ecosistemului 
Mării Negre.

În 1954, în partea inferioară a sectorului me-
diu al Nistrului, între or. Camenca şi or. Dubăsari a 
fost construit lacul de baraj Dubăsari; lungimea lui 
este egală cu 128 km, lăţimea – de la 200 până la 
1800 m (în medie – 528 m), suprafaţa acvatoriului – 
6570 ha, adâncimea medie –7,19 m, volumul com-
plet – 485,5 mil m3 .

În 1981, pe sectorul fl uviului de la s.Ojevo, r-nul 
Sochireanskii, regiunea Cernăuţi, până la s. Ustie, 
r-nul Borşcevsk, regiunea Ternopol, a fost construit 
lacul de baraj Novodnestrovsk. Lungimea lui con-
stituie 214 km, lăţimea – de la 200 până la 3750 m, 
adâncimea – de la 3 până la 56 m.

Construcţia lacurilor sus-numite a infl uenţat 
esenţial regimul hidrologic, hidrochimic şi cel hi-
drobiologic al fl .Nistru.

Problema stării ecologice a fl uviului Nistru şi, 
în general, a ecosistemelor acvatice din ţară este una 
de mare actualitate. Gigantomania de sorginte impe-
rială nu este stăvilită nici acum în fostele republici 
sovietice – astăzi independente. Cândva a existat un 
plan de a schimba direcţia râurilor, de a desaliniza 
lacurile şi limanurile Mării Negre prin canalul Du-

nărea-Nipru. Dar savanţii au stopat la timp aceste 
planuri diabolice. 

În anii ’90 a fost oprită şi construcţia Centra-
lei hidroelectrice de acumulare prin pompare No-
vodnestrovsk (CHEAP). Din păcate, în ultimii trei 
ani Ucraina a intensifi cat procesul de construcţie a 
CHEAP. În prezent, lucrările continuă, neglijând cu 
impertinenţă opinia publică internaţională. A fost 
deja amenajat lacul de acumulare pe malul drept, 
instalat primul generator, al doilea fi ind programat 
pentru anul viitor.

Lacul de tampon CHE-2 (construit şi pe terito-
riul Moldovei), datorită instalării celor 3 turbine, ac-
tualmente nu-şi îndeplineşte funcţiile prevăzute de 
proiectul iniţial al acestui complex: echilibrarea sal-
turilor de nivel al apei în fl . Nistru pe teritoriul Mol-
dovei, micşorarea efectului negativ al apelor reci. 
Actualmente sectorul fl uviului de la Dnestrovsc 
pâna la Naslavcea este modifi cat fără nicio experti-
ză ecologică şi numit „lac de baraj tehnologic infe-
rior al CHEAP”. 

În urma punerii în funcţiune a nodurilor hidro-
tehnice existente (Novodnestrovsk-GES-1, Naslav-
cea-GES-2 şi primului agregat al CHEAP), starea 
ecologică a fl .Nistru s-a înrăutăţit considerabil, fac-
torii determinanţi în acest proces fi ind fl uctuaţiile 
diurne bruşte ale nivelului apei (până la 1,5 m, timp 
de 10-20 minute; deseori, pe segmentul Naslavcea-
Otaci, nivelul apei scade până la limite inadmisi-
bile) şi dezechilibrul regimului termic (primăvara 
şi toamna temperatura apei este cu 5-7 grade mai 
sporită, iar vara temperatura este mult mai scăzută 
şi nu depăşeşte 14-16 grade în sectorul Naslavcea - 
Unguri). 

De menţionat şi fenomenul care este mai puţin 
discutat – nivelul foarte mic al suspensiilor naturale 
în apele fl . Nistru, rolul cărora în procesele de auto-
epurare este imens (Fig. 2).

Până la construcţia acestor baraje concentraţia 

0

1

2

3

4

5

6

2011p 2011v 2011y 2012p 2012v 2012t

Smin Sorg Stotal

Fig. 2. Dinamica suspensiilor minerale (Smin), organice (Smin) şi suma lor (Stotal) în apa Nistrului, s.Naslavcea, 
2011-2012 (p- primăvara, v- vara, t- toamna), mg/l
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suspensiilor minerale  în peste 99 la sută din ca-
zuri  depăşea concentraţia celor organice şi valorile 
lor constituiau câteva zeci de mg/l.  E clar că prin 
schimbarea migraţiei substanţelor chimice în siste-
mul apă - suspensii - mâluri, care diminuează proce-
sele de autoepurare a apei şi capacitatea de suport a 
ecosistemului, s-a modifi cat regimul hidrochimic al 
fl .Nistru. Nu mai există corelaţia clasică între dina-
mica ionilor principali şi valorile debitului apei, co-
raportul între migraţia substanţelor dizolvate şi cele 
din suspensii (Zubcov, 2007). Deseori sunt înregis-
trate concentraţii foarte mici ale oxigenului dizolvat 
în apă – până la 48% de saturaţie în timpul zilei.

Utilizând estimările privind debitul apei, putem 
constata dereglări în regimul hidrologic al fl uviu-

lui. Debitul sanitar pentru râu constituie 100 m3/s, 
cel mediu multianual depăşind 300 m3/s. Pornind 
de la importanţa esenţială a apelor de viitură (din 
perioada de primăvară, 2012) pentru procesele de 
autoepurare şi funcţionarea râului, vom constata că 
acestea au avut loc numai pe teritoriul Ucrainei, iar 
pe teritoriul Moldovei debitul apei a fost permanent 
foarte scăzut, caracteristic pentru perioada de etiaj 
(tab.1). De menţionat că anul 2012 a fost secetos, 
dar nici primăvara, când debitul a depăsit 500 m3/s, 
viitura de primăvară n-a avut loc pe teritoriul Mol-
dovei.  Astfel, a fost grav afectată şi starea ecologică 
a apelor subterane. În vara anului curent s-a acutizat 
şi problema aprovizionării populaţiei cu apă potabi-
lă din bazinul fl uviului Nistru. Abia atunci Ucraina 
a deschis ecluzele la barajul de la Naslavcea.

Există preocupări privind regimul hidrobiologic 
al fl .Nistru prin dezvoltarea abundentă a plantelor 
acvatice (fi g. 3), dispariţia şi înlocuirea speciilor 
de râu cu cele caracteristice pentru lacuri, scăderea 
productivităţii grupelor principale de hidrobionţi: a 
zooplanctonului – de cca 4,6 - 7,3 ori, zoobentosu-
lui – de 2-3 ori, cu majorarea efectivului numeric şi 
biomasei chironomidelor – indicatori de poluare cu 
substanţe organice. 

Potrivit datelor Laboratorului de Ihtiologie şi 
Acvacultură al Institutului de Zoologie al AŞM, la 
50-60% din femelele speciilor valoroase de peşti, 
toamna (septembrie-octombrie) se întâlnesc ovare 
la stadiul IV de maturitate şi oocite nedepuse – în 
stadiul iniţial de resorbţie. S-a constatat că o mare 
parte a femelelor acestor specii au pierdut capacita-
tea de reproducere în condiţiile de trai modifi cate. 
După edifi carea lacurilor de baraj, din componenţa 
ihtiofaunei practic au dispărut aşa specii ca moru-
nul, nisetrul, păstruga, păstrăvul, ţigănuşul, lipanul, 
cosacul, anghila, cernuşca etc. 

Pe sectorul Naslavcea- Erjova, de facto, produc-

Tabelul 1 
Debitul apei în fl .Nistru în avalul şi amontele 

barajului Dnestrovsk (Ucraina)
Debit, m3/s

fl ux de evacuare
28.03.2012 513 130
27.03.2012 496 143
26.03.2012 541 128
25.03.2012 438 130
24.03.2012 558 130
23.03.2012 708 129
22.03.2012 578 150
21.03.2012 410 132
20.03.2012 352 134
19.03.2012 238 132
18.03.2012 257 132
17.03.2012 236 132
16.03.2012 228 132
15.03.2012 200 131

Pe parcursul anului curent în mai puţin de 20 de zile 
debitul apei în fl .Nistru, sectorul de la Naslavcea, a 
depăşit 130 m3/s, în rest debitul apei a fost egal sau 
mai mic de 130 m3/s

Fig. 3. Macrofi tele în Nistrul medial, vara 2012
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ţia organismelor acvatice planctonice este aproa-
pe egală cu zero. Conform datelor Laboratorului 
Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, producţia zoo-
planctonului în primăvara-vara 2011 a fost în limi-
tele 0,03-1,63 mg/m3 şi numai în perioada de vară la 
Erjova ea a atins 5,18 mg/m3 (fi g.4).

În acest context, pentru ameliorarea şi protecţia 
faunei acvatice este necesar să se asigure un regim 
hidrologic stabil în sectorul medial al Nistrului. 
Concomitent, pentru valorifi carea raţională a resur-
selor acvatice şi terestre, majorarea productivităţii 
piscicole şi păstrarea genofondului speciilor rare şi 
periclitate acvatice şi terestre este necesar de a crea 
o rezervaţie naturală în sectorul medial al fl uviului 
Nistru.

În scopul evaluării ştiinţifi ce a impactului con-
strucţiei centralei asupra ecosistemului fl uviului 
Nistru, a fost efectuat un studiu amplu de către la-
boratoarele Hidrobiologie şi Ecotoxicologie, Ihtio-
logie şi Acvacultură ale Institutului de Zoologie al 
AŞM. Rezultatele investigaţiilor şi sistematizării 
materialelor retrospective asupra stării ecologice a 
râului au fost prezentate la diverse foruri naţionale 
şi internaţionale, inclusiv la diferite comisii bilate-
rale moldo-ucrainene. 

Din păcate, deocamdată Acordul dintre Mol-
dova şi Ucraina privind funcţionarea complexului 
Hidroenergetic din Ucraina este la etapa de negoci-
ere. Recent însă, în cadrul celei  de-a şasea sesiuni 
a Reuniunii Părţilor Convenţiei privind Protecţia 
şi Utilizarea Cursurilor de Apă Transfrontaliere şi 
a Lacurilor Internaţionale, care a avut loc la Roma 
(Italia) pe data de 29 noiembrie 2012, a fost semnat 
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Ca-
binetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea 
în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazi-
nului fl uviului Nistru. Este un acord  asupra căruia 
au lucrat mai mult de 10 ani, cu suportul fondurilor 
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Fig. 4. Producţia zooplanctonului fl .Nistru în perioada primăvară-vară 2011, mg/m3

şi organizaţiilor internaţionale, atât organizaţiile de 
stat, cât şi cele neguvernamentale.

Sperăm că acest acord va fi  implementat şi se 
va constitui într-un act normativ de bază ce va con-
tribui la asigurarea utilizării durabile şi protecţiei 
resurselor naturale ale ecosistemelor bazinului fl u-
viului Nistru. Problemele Apei sunt probleme vitale 
şi anul 2013 este declarat  de Adunarea Generală 
a ONU International Year of Water Cooperation – 
Anul Internaţional de Cooperare în domeniul Apei. 
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