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Anexa nr. 1 

Lista executorilor (funcţia în cadrul proiectului, titlul ştiinţific, semnătura) 

 

Nr 

d/o 

Numele/Prenumele Titlul 

ştiinţific 

Funcţia în cadrul 

proiectului 

Semnătura 

1. Toderaş Ion, acad. Dr. hab., 

acad. 

Consultant 

științific 

neremunerat 

 

2. Dumbrăveanu Dorin Dr. în 

biologie 

cerc.şt.coord.  

3. Roşcov Elena Dr. în 

biologie 

cerc.şt.  

4. Croitoru Ion - cerc.şt.  

5. Nedbaliuc Iuri - ing.coord.  

6. Budeanu Mihail - ing.coord.  

7. Pîrţu Igor - ing.coord.  

8. Rusu Vadim Dr.în biologie cerc.şt.coord.  

9. Railean Nadejda Drd. cerc.şt.  

10.  Sîtnic Victor Master, drd. cerc.şt.  
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2. Obiectivele și  sarcinile proiectului  

 Obiectivele proiectului includ studiul biologiei şi ecologiei organismelor epibionte; 

identificarea premiselor, legităţilor, consecinţelor, previziunilor formării asociaţiilor de 

organisme epibionte în cadrul hidroecosistemelor naturale şi antropizate, în special în cadrul 

instalaţiilor hidrotehnice de irigare şi captare a apei din Moldova, în vederea elaborării măsurilor 

de diminuare a prejudiciului socio-economic, promovarea unei abordări bazate pe ştiinţă pentru 

prevenirea şi controlul dezvoltării asociaţiilor de organisme epibionte şi combaterea obstacolelor 

şi interferenţelor produse de acestea în cadrul diverselor obiective hidrotehnice. 

 Proiectul are drept obiective generale dezvoltarea unui concept consolidat, argumentat 

din punct de vedere ştiinţific general privind particularităţile ciclurilor ontogenetice şi formele de 

reproducere la speciile reprezentative de epibionţi, cuantificarea rolului funcţional al acestor 

animale în formarea productivităţii secundare a ecosistemelor acvatice.  

 Un obiectiv esențial îl constituie analiza şi sistematizarea datelor ce ţin de modificările 

adaptive la speciile de nevertebrate epibionte şi modelarea strategiilor ciclurilor evolutive în 

condiţiile modificate ale medului ambiant supus presingului antropic, inclusiv şi schimbărilor 

dinamice. 
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3. Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate în cadrul proiectului  

Actualitatea temei 

Nivelul constant al creșterii impactului uman asupra mediului înconjurător duce la 

degradarea acestuia, ceea ce se referă la deteriorarea calității mediului uman, care constă în 

deteriorarea agregată a condițiilor naturale și sociale. Corpurile de apă au jucat un rol important 

și multilateral în dezvoltarea civilizației umane. Starea lor nu era doar unul dintre principalii 

factori de mediu, ci avea și o semnificație socio-economică foarte mare. Ultimele decenii au fost 

caracterizate de o creștere accentuată a încărcăturii antropice pe rezervoare și cursuri de apă. 

Există o deteriorare progresivă a calității mediului acvatic, care reprezintă o amenințare la adresa 

securității ecologice, alimentare și naționale a țării. Amploarea proceselor de degradare care apar 

în hidrosferă conduce la evenimente și fenomene de natură diferită. 

 Manifestările procesului de degradare a corpurilor de apă, care pot fi definite ca pierderea 

proprietăților și a resurselor folosite de oameni, sunt foarte diferite. Acestea includ evenimente 

precum distrugerea organizării structurale și funcționale a ecosistemelor acvatice, scăderea 

potenţialului de gestionare a resurselor acvatice, a pescuitului și a potențialului recreativ al 

corpurilor de apă, scăderea proprietăților video-ecologice care constituie atractivitatea socială a 

imaginii teritoriului ocupat de populație. 

 Motivele pentru degradarea antropică a corpurilor de apă, inclusiv poluarea, apariţia 

interferenţelor biologice și eutrofizarea mediului acvatic, schimbările în regimul hidrologic al 

sistemelor de apă, construcția și funcționarea diferitelor structuri hidraulice și utilizarea 

irațională a resurselor de apă sunt foarte eterogene. 

 Astfel, degradarea antropogenă a corpurilor de apă este un proces complex datorită unui 

set de factori asociați cu diferite tipuri de activitate umană, însoțite de o schimbare nu numai în 

starea ecologică a corpurilor și a cursurilor de apă, ci și în parametrii lor de resurse și de 

funcționare. Nu numai lacurile și râurile naturale sunt supuse degradării antropice, ci și bazinele 

acvatice create artificial, de exemplu, diverse rezervoare. Funcționarea acestor corpuri de apă 

este posibilă numai dacă acestea mențin o stare ecologică acceptabilă. 

 În stadiul actual, numărul de corpuri de apă aflate în stare nesatisfăcătoare este în 

continuă creștere, iar gradul de degradare a acestora crește. În concordanță cu aceasta, există 

totodată o nevoie tot mai mare de punere în aplicare a măsurilor care pot împiedica dezvoltarea 

în continuare a fenomenelor negative. 

 Așa cum reiese din analiza materialelor disponibile până în prezent, reabilitarea ecologică 

a corpurilor de apă (și anume măsuri direcționate pentru restabilirea lor) poate fi eficientă numai 

dacă este construită pe baza unui studiu detaliat al proceselor care cauzează degradarea lor.  
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 Problema impactului negativ al activității umane asupra hidrosferei a fost studiată intens 

de peste 100 de ani. În același timp, în ciuda numărului mare de lucrări dedicate studiului 

aprofundat al anumitor aspecte ale degradării antropogene a corpurilor de apă (legate în principal 

de diverse forme de poluare), modelele care caracterizează evoluția acestui proces ca întreg nu 

sunt bine înțelese. În același timp, elucidarea acestora reprezintă o condiție prealabilă pentru 

dezvoltarea unei metodologii științifice bazate pe abordarea acestor fenomene negative. Nu 

există nici măcar o definiție general acceptată a conceptului de "degradare a unui corp de apă". 

În acest sens, studiul acestei probleme este în prezent destul de relevant.  

Una din cauzele diferitelor tipuri de biointerferențe care apar în conductele de admisie a 

apei este reprezentată de suspensiile naturale care se găsesc în apa iazurilor de răcire, denumite 

în mod general „seston“. Compoziția sestonului include atât particulele nevii (abioseston), cât și 

organismele microscopice care locuiesc în mod constant sau temporar în coloana de apă 

(bioseston). Acestea din urmă includ larve de organisme care alunecă și care sunt capabile să se 

atașeze și să locuiască pe suprafața interioară a conductelor de apă și a unităților tehnice care 

intră în contact cu apa. În apele continentale ale zonei temperate din Europa și America, 

organismul care creează cele mai mari dificultăți în exploatarea instalațiilor de admisie a apei 

este molusca bivalvă Dreissena polymorpha Pallas. Astfel, conform informațiilor publicate pe 

site-ul www.usgs.gov, în Statele Unite, cea mai mare densitate de dreissene (700.000 unități / m) 

a fost înregistrată în sistemul de răcire al unei centrale electrice din Michigan. Diametrul 

conductei a fost redus prin epibioza cu dreissene în proporție de 2/3 din secțiunea transversală. În 

medie, suma anuală de 376 000 USD este cheltuită pentru protecția împotriva biointerferențelor 

în cadrul unei centrale electrice din Statele Unite și 822 000 dolari în cadrul unei centrale 

nucleare. 

Importanța unei lupte eficiente împotriva epibiozelor produse de molusca Dreissena a 

condus la numeroase studii pe această temă în diferite țări. Cu toate acestea, majoritatea 

soluțiilor propuse nu au fost aplicate în practică. Una dintre principalele dificultăți este 

necesitatea de a ține seama de consecințele asupra mediului ale măsurilor luate în cazul 

gestionării organismelor nedorite. Pentru aceasta, în prezent, sunt interzise multe metode 

eficiente de protecție chimică (de exemplu, utilizarea acoperirilor antivegetative care conțin 

mercur, etc.). Periodic, se pune problema interzicerii altor metode utilizate pentru combaterea 

biointerferențelor. Toate acestea necesită o căutare a unor noi abordări pentru rezolvarea 

problemei. Metoda de protecție prin flotație poate fi considerată una dintre ele. 

Utilizarea flotării pentru a separa materia suspendată din sistemele dispersate este 

utilizată pe scară largă în diverse procese tehnologice. Deoarece introducerea suspensiilor în 

conductele de admisie a apei este una din cauzele principale ale apariției interferențelor 

biologice, se poate presupune că același mecanism poate fi utilizat și în acest domeniu. În acest 
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sens, trebuie reamintit faptul că larvele (veligerii) de Dreissena care plutesc liber, gata să se 

fixeze pe substraturi, sunt de asemenea prezente în mediul acvatic sub formă de suspensie. Dacă 

prin flotare această fracțiune de suspensie va fi extrasă din apa care intră în sistemele de admisie 

și captare, atunci nu se poate dezvolta epibioza în interiorul acestora. 

Cu toate acestea, copierea mecanică a metodelor de flotare, utilizată în prezent pentru 

separarea mediilor dispersate în diferite domenii ale tehnologiei (instațiile de tratare a apei etc.), 

nu poate rezolva problema. Spre deosebire de suspensiile formate în timpul proceselor 

tehnologice, suspensiile de apă naturale sunt foarte eterogene în ceea ce privește compoziția și 

proprietățile lor fizico-chimice. În plus, conținutul lor în corpurile de apă se schimbă în mod 

natural în timp. Din acest motiv, utilizarea dispozitivelor de flotare pentru a proteja împotriva 

bioancrasării poate avea un efect tangibil numai atunci când designul și modul de funcționare vor 

fi dezvoltate pe baza studierii proprietăților, genezei și dinamicii formării suspensiilor naturale. 

Cu toate acestea, nu se efectuează studii speciale pe baza cărora ar fi posibilă evaluarea 

posibilității utilizării flotării pentru îndepărtarea suspensiilor naturale din apă. Materialele 

disponibile sunt fragmentate și nesistematizate. 

Astfel, desfășurarea studiilor complexe de inginerie și de mediu care vizează crearea 

bazei științifice necesare dezvoltării metodelor de protecție a sistemelor de admisie și captare a 

apei pare a fi destul de relevantă. 

Ipoteza de lucru se bazează pe faptul că suspensiile naturale care se formează într-un iaz 

de răcire sau intră din surse externe cu fluxul de apă în sistemul de admisie al unei instalații 

hidrotehnice, determină formarea unui complex de perturbări biologice. O importanță deosebită 

o are pătrunderea în unitățile tehnice a larvei microscopice plutitoare a moluștei Dreissena, ce 

face parte din suspensiile naturale. Protecția prin flotație a instalațiilor hidrotehnice este eficientă 

și ecologică în comparație cu alte metode utilizate pentru combaterea moluștei Dreissena. 

Compoziția sestonului este foarte eterogenă, fundamental diferit este rolul anumitor tipuri de 

particule în formarea interferențelor biologice. Din acest motiv, proiectarea dispozitivelor de 

protecție contra epibiozelor și optimizarea funcționării acestora ar trebui să se realizeze ținând 

cont de parametrii care caracterizează suspensiile naturale. 

Scopul lucrării este de a studia mecanismele ecologice care conduc la apariția 

tulburărilor biologice cauzate de organismele animale care intră în sistemul de alimentare cu apă 

și de a studia factorii care determină eficacitatea protecției contra epibiozelor. 

În conformitate cu scopul, au fost soluționate următoarele sarcini: 

1. Analiza mecanismelor ecologice de formare a interferenței biologice în sistemele de admisie 

ale instalațiilor hidrotehnice cauzate de fluxul de suspensii naturale (seston) în ele. 



8 

2. Evaluarea comparativă a eficacității și siguranței pentru mediul înconjurător a metodelor 

utilizate pentru combaterea interferențelor biologice care rezultă din dezvoltarea moluștelor 

Dreissena. 

3. Analiza sistemului mecanismelor de formare a biointerferențelor de către moluștele Dreissena. 

4. Evaluarea eficienței procedeului de protecție prin metoda barierei bazată pe o analiză 

cuprinzătoare a materialelor de studii de teren și a rezultatelor experimentale. 

5. Dezvoltarea bazelor științifice și metodologice pentru elaborarea unor procedee de combatere 

a epibiozelor. 

 Semnificația teoretică și noutatea științifică a lucrării 

Pentru prima dată, a fost efectuat un studiu direcţionat al legităţilor generale ale 

procesului de degradare antropogenă a corpurilor de apă prin bioancrasare şi formare de 

epibioze. Pe baza analizei și generalizării rezultatelor obținute în cursul studiilor diferitelor 

corpuri de apă, au fost identificate și descrise principalele faze ale procesului de degradare 

antropică prin bioancrasare. Au fost propuse măsuri pentru prevenirea dezvoltării procesului de 

degradare antropică prin bioancrasare şi formare de epibioze. Au fost dezvoltate fundamentele 

conceptuale ale metodologiei de studiere a procesului de degradare antropică prin bioancrasare şi 

constituire de epibioze. 

Semnificația practică a lucrării este determinată de posibilitatea utilizării rezultatelor 

acesteia ca bază științifică și metodologică pentru: 

- proiectarea instalatiilor industriale pentru protectia impotriva interferentelor biologice si 

optimizarea modului de functionare a acestora; 

- evaluări ale siguranței mediului pentru funcționarea dispozitivelor de protecție; 

- proiectarea sistemelor de alimentare cu apă pentru instalațiile energetice și industriale; 

- elaborarea măsurilor preventive pentru reducerea intensității formării suspensiilor naturale în 

rezervoarele refrigerente, care cauzează perturbări biologice în funcționarea centralelor 

termoelectrice; 

- elaborarea standardelor și regulamentelor de mediu pentru utilizarea instalațiilor industriale de 

protecție flotantă a instalațiilor hidrotehnice contra biointerferențelor. 

Valabilitatea și fiabilitatea rezultatelor formulate în lucrare sunt confirmate de: 

- fiabilitatea informațiilor inițiale pentru analiză, determinată prin utilizarea unui eșantion dintr-o 

cantitate mare de date proprii din studii pe teren și de laborator; 

- utilizarea metodelor de măsurare aprobate și acceptate general și a metodelor statistice pentru 

prelucrarea rezultatelor obținute. 

Următoarele postulate se propun spre susținere: 
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1. Suspensiile naturale, atunci când sunt injectate cu apa într-o parte închisă a sistemului 

hidrotehnic, cauzează un complex de perturbări biologice și provoacă dificultăți semnificative în 

exploatarea echipamentului și, în anumite condiții, pot duce la o situație de urgență. 

2. Atunci când se dezvoltă metode de protecție, larvele moluștelor Dreissena trebuie considerate 

ca fiind cea mai importantă componentă a biosestonului, caracterizat printr-un sistem de 

parametri care trebuie luați în considerare la proiectarea și exploatarea dispozitivelor de protecție 

contra epibiozelor. 

3. Sistemul de protecție prin flotație al unui sistem hidrotehnic trebuie să includă mai multe 

bariere amplasate la intrarea în iazul de răcire și la intrarea în partea închisă a instalației, 

deoarece suspensia poate conține atât o componentă autohtonă, cât și o componentă alohtonă. 

4. Protecția contra epibiozelor trebuie să fie fundamentată prin identificarea unor modalităţi 

sigure pentru mediu de combatere a epibiozelor constituite de molusca Dreissena, în raport cu 

metodele chimice, fizice și biologice actualmente utilizate în același scop. 

 

IMPORTANȚA SPECIEI DREISSENA POLYMORPHA (MOLLUSCA, BIVALVIA) 

ÎN CALTATE DE HIDROBIONT INVAZIV EPIBIONT 

  Epibiozele constituite de metazoarele nevertebrate cu mod de viaţă ataşat de substrat sunt 

răspândite pe scară largă în ecosistemele acvatice. În bazinele acvatice naturale, acestea se 

dezvoltă de-a lungul coloanei de apă pe substraturi solide, iar formarea lor este rezultatul 

interacţiunii proceselor biologice, fizice şi chimice. 

 Activităţile umane au fost influenţate din cele mai vechi timpuri de imixtiunea 

organismelor epibionte, care, începând cu epoca descoperirilor geografice mari, au fost 

considerate ca fiind o problemă serioasă pentru navigare. Această problemă rămâne la fel de 

actuală. Odată cu construcţia şi reabilitarea diverselor obiective hidrotehnice şi mai ales a 

facilităţilor de obţinere a energiei, de irigare şi de captare a apei, a crescut, respectiv, şi 

amploarea perturbărilor cauzate de aceste organisme, atât în Moldova cât şi în străinătate. Este în 

continuă creştere şi costul de protejare a instalaţiilor hidraulice de invazia organismelor 

epibionte.  

  Astfel, potrivit experţilor din Congresul SUA, pentru a elimina perturbările cauzate de o 

singură specie epibiontă - Dreissena (Dreissena a populat America de Nord abia în anii '80), 

pentru perioada 1993-1999, cheltuielile au constituit  3,1 miliarde de dolari anual, doar la 

utilităţile de producere a energiei. 

 Dreissena joacă un rol important în funcționarea hidroecosistemelor de apă dulce, 

deoarece adesea reprezintă o specie dominantă ca efectiv și biomasă.   

Aceste moluște sunt filtratori biologici capabili să îndepărteze din apă 92-100% din 

particulele solide aflate în suspensie, fapt care are un impact semnificativ asupra formării calității 
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apei, bazei furajere a bazinelor acvatice și a fluxurilor de energie și materie în cadrul 

ecosistemelor acvatice. 

Filtrarea apei reprezintă modul de nutriție, respirație, excreție și reproducere la moluștele 

bivalve, și din contul căreia are loc o creștere a transparenței apei, iar pe de altă parte - 

îmbunătățirea condițiilor pentru fotosinteză, organismele fotosintetice și filtratorii planctonici. 

Dreissena polymorpha reprezintă componenta de masă a hidrofaunei fluviului Nistru și a 

rezervorului de la Dubăsari. Astfel, în 1979, populația sa a fost de 1340 ind./m² și a constituit 

672g/ m², indici, care au fost mai mari decât în multe rezervoare din fosta Uniune Sovietică, iar 

între anii 1993-2002 aceste cifre au fost la nivelul de 40-160 ind./m2 (86,8-212,8 g/m2). 

Dreissena este o componentă permanentă a regimului alimentar al multor specii de pești: crap, 

plătică, morunaș, mreană, caras, lin, biban, babușcă ș.a. 

Răspândirea moluștei Dreissena în afara regiunii ponto-caspice (în apele continentale din 

Europa de Vest și America de Nord) este asociată cu transferul acesteia de către păsările de apă, 

racul de râu, și mai ales cu dezvoltarea navigației și a construcțiilor hidrotehnice. Construirea de 

rezervoare s-a constituit într-un factor antropic puternic care a schimbat condițiile de habitat în 

ecosistemele de apă dulce și care a contribuit la extinderea arealului dreisenei și la o creștere 

semnificativă a populației sale. Particularitatea comună pentru toate rezervoarele la etapa actuală 

este prezența unor suprafețe mari ale fundului bazinului acvatic, cu poziția dominantă în cadrul 

hidroecosistemelor a moluștelor dreisenide. 

Răspândirea largă a moluștei Dreissena și efectele negative rezultate au condus la 

necesitatea studiului aprofundat al acesteia și a dezvoltării metodelor de combatere. Metodele 

elaborate în scopul combaterii dreisenei sunt împărțite în trei grupe: fizice, chimice și biologice. 

Pentru a evalua rolul dreisenei, ca element cheie al unei funcționări echilibrate a unui corp 

acvatic este necesar să: 1. se identifice zonele cu cea mai mare abundență, biomasă și rată de 

creștere a moluștei Dreissena, folosindu-se plăcile de ancrasare; 2.  se estimeze biomasa speciei 

Dreissena care ar permite o posibilă extragere a moluștelor din corpul de apă în vederea 

funcționării echilibrate a ecosistemelor acvatice; 3. fie identificate criteriile de determinare a 

posibilei extrageri de biomasă pe baza parametrilor hidro-chimici (în principal, după conținutului 

de substanțe organice și anorganice în suspensie) și parametrii hidrobiologici; 4. create anumite 

substraturi artificiale de diferite tipuri pentru atașarea dreisenei (se propune utilizarea cadrului de 

plastic cu înălțimea și lățimea de 40-50 cm, cu frânghii de plastic atașate la el, aceste cadre sunt 

fixate la fundul corpului acvatic, la diferite adâncimi).  

 Studii recente arată că mai multe specii epibionte posedă o apărare biologică eficientă 

împotriva epibiozei de altă natură, iar cunoaşterea mecanismelor de ataşare a larvelor acestora la 

substrat, de formare şi succesiune a comunităţilor de organisme epibionte ar putea fi baza pentru 
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elaborarea unor strategii eficiente şi ecologice de prevenire a tot felul de biointerferenţe pe care 

le provoacă aceste specii în instalaţiile hidraulice. 

 Tema prezentei cercetări a fost justificată de preocupările internaționale din ultimele 

decenii, marcate de accentuarea procesului de globalizare sub toate formele sale, problema 

speciilor străine invazive și epibionte cunoscând o exacerbare fără precedent la scară mondială. 

Intensificarea schimburilor comerciale pe cale acvatică prin utilizarea cursurilor de apă 

interioare, prin deschiderea unor canale de navigație intracontinentale, intensificarea fără 

precedent a turismului ca și schimbările climatice globale constituie categorii majore de factori 

care favorizează pătrunderea speciilor străine invasive și a celor epibionte. 

 Din aceste motive, speciile străine epibionte invazive au devenit un subiect important 

abordat de comunitatea internațională, impunându-se necesitatea unei colaborări la diferite 

niveluri precum și o abordare pluridisciplinară la nivelul structurilor administrative, academice și 

a comunităților locale. 

 În această ordine de idei, proiectul își propune drept obiective acumularea de date și 

informații privind îmbunătățirea bazei științifice a instituțiilor abilitate în controlul speciilor 

invazive și epibionte; dezvoltarea capacității de a răspunde din timp la eventuale cazuri de 

invazie și dezvoltarea abilităților de a conduce un program axat pe studiul și controlul 

populațiilor speciilor invazive epibionte; reducerea impactului negativ asupra economiei produs 

de aceste specii epibionte;  consolidarea colaborărilor internaționale privind problemele ridicate 

de speciile cu potențial mare de invazie și constituire a epibiozelor în cadrul hidroecosistemelor 

acvatice naturale și antropizate; dezvoltarea educației publicului în problema speciilor invazive și 

epibionte;  îmbunătățirea cunoașterii biologiei și ecologiei speciilor epibionte. acumularea de 

informații care pot fi utilizate pentru controlul speciilor epibionte în fauna Republicii Moldova și 

pentru limitarea efectelor negative ale acestora asupra biodiversității ecosistemelor locale, asupra 

instalațiilor hidrotehnice. De asemenea, un program național de cercetare  este necesar în vederea 

elaborării unor strategii de managament al populațiilor speciilor epibionte în cadrul habitatelor 

protejate de programul european Natura 2000. 

 Studiul literaturii de specialitate denotă faptul că studierea speciilor invazive epibionte de 

moluște a debutat cu cercetările efectuate asupra speciilor străine marine. Speciile epibionte de 

bivalve dulcicole au fost studiate numai sub  aspect faunistic, nefiind abordate problemele legate 

de variabilitatea genetică a populațiilor pe care aceste specii le-au dezvoltat în habitatele nou 

colonizate. Conform datelor publicate, în fauna din zona noastră sunt semnalate până în prezent 

4 specii de bivalve invazive, Sinanodonta woodiana (Lea, 1834), Corbicula fluminea (O. F. 

Müller,1774), Dreissena polymorpha (Pallas, 1771), Dreissena bugensis Andrusov, 1897, aflate 

în continuă expansiune atât în ceea ce privește arealul cât și în privința efectivelor populaționale, 
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amenințând serios sănătatea ecosistemelor. Sunt amenințate de asemenea populațiile speciilor 

concurente din cadrul aceleiași nișe ecologice și anume unionidele native. 

 Astfel, în cadrul proiectului, ne-am propus inclusiv studierea speciilor de moluște 

edificatoare de epibioze, iar dintre acestea, un rol deosebit este atribuit speciei Dreissena 

polymorpha (Pallas, 1771). Specia respectivă este încadrată în  încrengătura  Mollusca, clasa 

Bivalvia (Linnaeus, 1758). 

Dreissena polymorpha are un statut de specie nativă invazivă. Specia s-a retras în perioada 

ultimei glaciațiuni în lagunele de la Marea Neagră. Ulterior și-a recuperat teritoriile pierdute, iar 

în prezent se observă o extindere a arealului speciei. Grossu în 1962, aprecia că specia nu este 

întâlnită în toate bazinele acvatice. Caracterul colonizator al acestei specii a fost apoi recunoscut, 

fiind semnalată invadarea multor bazine acvatice dulcicole. În ultimii 20 de ani Dreissena 

polymorpha și-a extins din ce în ce mai mult arealul, producând efecte negative în funcționarea 

hidrocentralelor din bazinele râurilor din Europa și continental Nord-American.  

 O altă specie edificatoare de epibioze este Dreissena bugensis (Andrusov, 1897), a cărei 

poziție taxonomică este următoarea: Încrengătura: Mollusca - Clasa: Bivalvia Linnaeus, 1758 - 

Subgenul: Dreissena Van Beneden, 1835.  Conform datelor din literatura de specialitate, în 

România specia Dreissena bugensis este semnalată pentru prima dată din Dunăre de la 

Cernavodă în 2004. Semnalarea din 2005 a speciei reprezenta, la momentul respectiv, cel mai 

vestic punct de colectare din Europa pentru D.bugensis. 

 Datorită activității filtratoare intense pe care o exercită, aceste moluște au un aport 

semnificativ în cadrul proceselor de transformare a substanțelor și energiei. Acestea reprezintă 

specii edificatoare, care determină configurația asociațiilor bentonice, diversitatea conexiunilor 

din cadrul acestora și caracteristicile lor producționale. Din acest motiv, aspectele privind 

variabilitatea dreisenelor ca și specii epibionte, sunt interconectate în mod direct cu problema 

conservării biodiversității din cadrul ecosistemelor acvatice.  

 Deși există numeroase lucrări, consacrate dreisenelor, anumite particularități ale acestor 

moluște sunt insuficient studiate. În mod tradițional, studiul dreisenelor din cadrul bazinelor 

acvatice include evaluarea parametrilor producționali: efectivul numeric, biomasa, 

caracteristicile de masă și dimensiune. Din acest motiv, particularitățile biologice și ecologice ale 

acestor specii epibionte (morfologia, ritmul de creștere, caracterul reproducerii și dezvoltării, 

variabilitatea unor sau altor indici) sunt studiate mult mai puțin.  

 Cercetări vaste au demonstrat că în cadrul unor sisteme reografice pot exista câteva 

grupuri de populații ale speciei de moluște epibionte Dreissena polymorpha ce se caracterizează 

prin particularități morfologice și ecologo-fiziologice distincte. Astfel, forma și pigmentația 

cochiliilor de dreisene sunt interconectate cu acele proprietăți, care determină în mod nemijlocit 

interrelațiile dintre organism și mediu, dar și rolul moluștelor în cadrul ecosistemelor. Prin 
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urmare, variabilitatea morfologică se constituie într-o direcție importantă de studiere a biologiei 

și ecologiei acestor organisme epibionte.  

 În literatura de specialitate este enunțată supoziția, conform căreia similaritatea 

morfologică a moluștelor este determinată de similitudinea condițiilor hidrodinamice din cadrul 

biotopurilor. 

 Conform datelor științifice, popularea zonelor aflate la adâncimi mai mari produce 

schimbări în modul de viață și fiziologia speciei D. bugensis, exprimate prin modificâri ale 

formei și pigmentației cochiliei. Moluște cu areal extins, dreisenele sunt influențate de o gamă 

variată de condiții ale mediului. Adaptarea lor la condiții diverse este exprimată prin 

variabilitatea înaltă a aspectului extern al acestora în cadrul unor bazine acvatice diferite. S-a 

constatat, că o variabilitate mai pronunțatîă a caracterelor externe ale moluștelor  este conjugată 

cu un grad mai scăzut de specializare a speciilor respective. 

Materialele pentru acest studiu au fost constituite din eșantioane ale populației speciei 

Dreissena polymorpmha pall. din rezervorul acvatic al fluviului Nistru. Pentru a estima 

densitatea populațiilor D. polymorpha în habitatele tipice ale speciei, au fost delimitate situri de 

evidență cu suprafețe de 0,0625 m² și 0,04 m², în care animalele au fost colectate cantitativ; în 

biotopuri atipice (pe suprafețe cu nămol) s-au colectat substraturi ce prezentau epibioze ale 

dreissenei (ramuri, pietricele, scoici de moluste din familia Unionidae etc.) și a fost măsurată 

suprafața lor. 

A fost determinată vârsta moluștelor, după care în fiecare grup de vârstă separat au fost 

efectuate studii morfometrice. Pentru fiecare cochilie, cu ajutorul șublerului electronic, cu o 

precizie de 0,01 mm, au fost măsurați parametrii principali obișnuiți: lungimea cochiliei (LC), 

înălțimea cochiliei (ÎC), convexitatea valvelor (CV); a fost determinată greutatea valvei. Au fost 

calculați așteptat indicii de relație ai parametrilor morfometrici: ÎC/LC - alungirea valvelor, 

CV/ÎC - curbura frontală a cochiliei, CV/LC - curbura sagitală a cochiliei. Rezultatele obținute 

au fost prelucrate prin metode statistice descriptive standard. Diferențele dintre eșantioane au 

fost considerate semnificative la p <0,05. 

În total, au fost colectate 1353 exemplare ale speciei D. polymorpha. Densitatea 

populației (în raport cu aria populată) a fost de 17450  ex./m².   

Astfel, densitatea populației speciei D. polymorpha în rezervorul acvatic Nistru a crescut 

substanțial pe o perioadă de 12 ani. O posibilă explicație pentru acest lucru poate fi aceea că de-a 

lungul fluviului Nistru, pe parcursul ultimelor decenii se atestă o răspândire largă a speciei. 

Probabil, densitatea populației din regiunea menționată nu a atins încă saturația. Nu este exclus, 

de asemenea, că aici moluștele nu găsesc condiții optime pentru existența lor (în special, un 

număr suficient de substraturi dense pentru fixare), ceea ce le afectează numărul. În final, un 
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factor limitator specific ar putea fi și regimul hidrologic al rezervorului, după cum va fi discutat 

mai jos. 

În timpul perioadei de studiu, au existat, de asemenea, schimbări semnificative ale 

structurii de vârstă a populațiilor de dreissenă: intervalul de vârstă s-a extins, s-a schimbat 

raportul dintre grupele de vârstă individuale. În 2015, structura de vârstă a fost caracterizată de o 

predominanță clară a exemplarelor cu vârsta de 1-2 ani, cu o pondere totală de ≈80 %. În 2018, 

în populații comune au fost identificate exemplare cu vârsta de la 1 an la 6 ani; cu o dominanță a 

moluștelor de 3 și 4 ani (pondere totală ≈70  %). 

Conform datelor prezentate în tabelele 1 și 2, în ambele eșantioane studiate principalele 

caractere plastice ale cochiliilor cresc previzibil odată cu creșterea vârstei moluștelor. În același 

timp, animalele cu vârste egale în colecțiile din 2018  sunt mult mai mici în raport cu dreissenele 

colecției din 2015. În același timp, variabilitatea dimensiunilor și a formei cochiliilor în aceste 

grupuri de vârstă (estimată de valorile coeficientului de variație) pentru perioada studiată a 

crescut.  

Într-o anumită măsură, acest lucru se datorează adaptării dreissenelor la condițiile 

rezervorului pe parcursul perioadei menționate mai sus. Cu toate acestea, noi presupunem că 

structura de vârstă și de dimensiuni a populațiilor de dreissene  este influențată într-o măsură mai 

mare de caracteristicile regimului hidrologic al rezervorului studiat: schimbări bruște ale 

nivelului apei asociate descărcărilor sale periodice – pe de o parte și inundații (în primul rând, 

catastrofale, pe de altă parte. Trecerea acestor inundații extrem de ridicate și "canal-epuizante" 

încalcă persistența canalelor de râu, modifică tipul lor, afectează calitatea apei și biota râului, 

distruge facilitățile hidrotehnice, încalcă condițiile de activitate economică umană etc. 

În timpul unor astfel de inundații, de rând cu o creștere rapidă și semnificativă a nivelului 

apei, crește brusc viteza de curgere, ca urmare solul de jos împreună cu animalele este deplasat 

în aval, unde este depozitat când scade nivelul apei. Influența substanțială a regimului de 

inundații al Nistrului asupra structurii de vârstă și de dimensiune a populațiilor a fost 

demonstrată și pentru speciile de fond aparținând altei familii de moluște bivalve - Unionidae. 

Tabelul 1. Indicii morfometrici ai D. polymorpha din zona apei rezervorului acvatic 

Dubăsari 

 

INDICE 

Valvele drepte Valvele stângi 

min X̅±Sₓ max Cᵥ min X̅±Sₓ max Cᵥ 

Vârsta de doi ani, n = 81 

LC 7,38 10,308±0,164 15,97 14,22 8,11 10,079±0,128 13,98 11,20 

ÎC 3,42 5,277±0,097 7,68 16,58 3,21 5,152±0,109 8,17 18,71 

CV 1,17 2,325±0,042 3,41 16,64 1,09 2,207±0,055 4,79 21,95 

Masa 0,01 0,029±0,001 0,09 45,47 0,01 0,023±0,002 0,06 45,13 
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ÎC/LC  0,41 0,515±0,007 0,68 13,08 0,38 0,513±0,008 0,84 15,82 

CV/ÎC 0,22 0,447±0,007 0,68 16,52 0,23 0,454±0,011 0,68 19,83 

CV/LC 0,16 0,227±0,004 0,31 12,53 0,12 0,218±0,006 0,50 19,76 

Vârsta de trei ani, n = 245 

LC 7,38 14,769±0,193 21,14 20,51 8,35 14,717±0,183 21,70 20,28 

ÎC 3,12 8,054±0,106 16,82 20,71 3,98 7,458±0,096 13,39 20,84 

CV 1,65 3,438±0,055 7,36 25,45 1,58 3,247±0,046 55,46 22,66 

Masa 0,01 0,079±0,004 0,20 52,64 0,01 0,079±0,004 0,24 57,40 

ÎC/LC  0,37 0,550±0,006 1,36 15,47 0,33 0,512±0,005 0,88 13,04 

CV/ÎC 0,22 0,430±0,005 1,05 21,59 0,23 0,438±0,005 0,87 16,63 

CV/LC 0,17 0,233±0,004 0,59 19,61 0,14 0,222±0,003 0,46 13,52 

Vârsta de patru ani, n = 142 

LC 3,34 16,711±0,202 21,61 14,42 8,59 16,586±0,188 21,65 13,88 

ÎC 3,24 9,288±0,481 16,51 18,89 3,11 8,934±0,138 17,74 18,98 

CV 1,69 3,838±0,701 9,51 21,69 1,48 3,689±0,052 5,03 17,10 

Masa 0,19 0,117±0,006 0,51 46,16 0,02 0,109±0,004 0,24 38,60 

ÎC/LC 0,21 0,563±0,011 1,62 21,26 0,18 0,544±0,007 1,24 19,08 

CV/ÎC 0,27 0,422±0,008 1,23 24,46 0,17 0,425±0,008 1,50 26,17 

CV/LC 0,17 0,232±0,005 0,58 19,61 0,11 0,224±0,003 0,37 13,07 

Vârsta de cinci ani, n = 40 

LC 14,51 18,047±0,283 21,24 9,71 13,58 17,923±0,328 23,01 11,75 

ÎC 7,41 9,855±0,209 13,37 13,05 7,38 9,746±0,174 12,05 11,41 

CV 3,02 4,123±0,083 4,91 12,27 2,97 4,025±0,088 5,31 14,17 

Masa 0,04 0,121±0,007 0,22 29,85 0,05 0,124±0,006 0,26 36,38 

ÎC/LC 0,45 0,547±0,009 0,67 8,59 0,43 0,547±0,007 0,68 9,04 

CV/ÎC 0,34 0,421±0,007 0,52 9,15 0,33 0,415±0,007 0,55 11,87 

CV/LC 0,19 0,228±0,005 0,28 9,76 0,18 0,226±0,004 0,28 9,68 

Vârsta de șase ani, n = 6 

LC 18,38 19,845±0,642 22,07 7,23 11,64 18,129±2,258 21,96 24,93 

ÎC 7,74 10,425±0,576 13,01 18,57 9,18 10,234±0,351 10,73 6,88 

CV 4,12 4,383±0,227 4,73 5,11 4,14 4,236±0,074 4,46 3,42 

Masa 0,13 0,159±0,017 0,18 14,67 0,13 0,187±0,027 0,25 29,78 

ÎC/LC 0,40 0,526±0,022 0,61 16,66 0,48 0,591±0,067 0,80 23,19 

CV/ÎC 0,35 0,434±0,018 0,56 20,01 0,41 0,416±0,013 0,46 5,89 

CV/LC 0,19 0,221±0,011 0,25 7,46 0,21 0,248±0,035 0,37 29,40 
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Anterior, s-a determinat o schimbare în structura lor de vârstă datorită inundației 

catastrofale din 2010 în direcția predominării grupurilor de vârstă înaintată. În același timp, 

restabilirea structurii de vârstă a populațiilor de Unionidae survine ulterior în sezonul de creștere 

(probabil din cauza proceselor de imigrare); la fel o perioadă mai lungă de timp este necesară 

pentru atingerea densității de saturație. 

 

Tabelul 2. Indicii morfometrici ai D. polymorpha în aval față de rezervorul acvatic 

Dubăsari 

INDICE min X̅±Sₓ max Cᵥ 

Vârsta de un an, n = 118 

LC 1,71 8,871±0,331 16,1 39,43 

ÎC 2,11 4,38±0,151 7,91 36,59 

CV 0,81 2,18±0,071 3,11 36,96 

ÎC/LC  0,41 0,558±0,039 2,95 72,63 

CV/ÎC 0,23 0,487±0,008 0,75 18,74 

CV/LC 0,18 0,265±0,015 1,28 65,97 

Vârsta de doi ani, n = 107 

LC 13,31 16,52±0,171 21,1 10,32 

ÎC 5,11 7,41±0,141 12,1 19,48 

CV 2,31 3,72±0,009 4,69 18,83 

ÎC/LC  0,32 0,448±0,006 0,56 14,95 

CV/ÎC 0,39 0,522±0,015 0,89 31,28 

CV/LC 0,18 0,226±0,004 0,27 14,12 

Vârsta de trei ani, n = 49 

LC 11,8 17,41±0,121 19,49 4,77 

ÎC 7,31 8,28±0,091 9,41 7,72 

CV 3,51 4,27±0,071 5,11 11,47 

ÎC/LC 0,44 0,468±0,004 0,52 4,58 

CV/ÎC 0,43 0,519±0,008 0,62 12,36 

CV/LC 0,21 0,244±0,005 0,29 11,79 

 

Astfel, pentru perioada studiată, densitatea populației de D. polymorpha în partea 

mijlocie a rezervorului de la Dubăsari a crescut, s-a lărgit diapazonul de vârstă al acesteia, 

raportul grupurilor de vârstă s-a schimbat spre prevalența moluștelor de 3-4 ani, dimensiunile 
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medii ale cochiliilor au scăzut, iar variabilitatea parametrilor și indicilor de raportare ale acestora 

a crescut. 

  Molusca bivalvă Dreissena cunoaște o răspândire intensă în cadrul bazinelor acvatice ale 

Europei, inclusiv ale Moldovei. Această specie de moluște exercită o influență puternică și pe 

diverse planuri asupra ecosistemelor acvatice. Ocupând un nou bazin acvatic, Dreissena 

modifică mediul de trai al speciilor aborigene,  astfel unele dintre aceste specii sunt  înlocuite iar 

altele sunt favorizate. Specia Dreissena polymorpha se constituie într-o nișă potențială pentru 

speciile locale de paraziți sau introduce cu sine specii parazitare noi, ce formează sisteme 

obligate ”parazit-gazdă”. Pe de altă parte, Dreissena intră în raționul alimentar al 38 de specii de 

pești și 36 de specii de păsări de apă. Stabilirea Dreissenei în bazinul acvatic este însoțită de 

îmbunătățirea calității apei și, într-un șir de cazuri, de creșterea productivității peștilor-bentofagi.  

În același timp, formând epibioze pe instalațiile subacvatice și dezvoltându-se în masă în 

interiorul conductelor de apă, această specie de moluște interferează serios cu funcționarea 

acestora. In ciuda studiilor ample pe termen lung realizate asupra moluștei Dreissena 

polymorpha, multe probleme legate de ecologia reproducerii, creșterea și distribuirea moluștelor 

sunt încă departe de a fi rezolvate. Datorită extinderii constante a arealului, se constată o nevoie 

acută pentru prognozarea raspândirii moluștei Dreissena, este insuficient studiată fauna 

parazitară a acestei specii.  Până în prezent, nu există o schemă generală care să descrie reacția  

ecosistemului acvatic la popularea acestuia de către Dreissena.  Toate acestea fac deosebit de 

actuale și relevante studiile privind legitățile răspândirii speciei de moluște Dreissena 

polymorpha, cele care țin de elucidarea diverselor aspecte ale biologiei și ecologiei moluștei și 

de impactul acesteia asupra ecosistemelor de apă dulce. 

  Scopul acestor studii constau în explorarea caracteristicilor ecologice ale speciei 

Dreissena polymorpha  în corpurile de apă de diferite tipuri și în evaluarea rolului său în 

structura și funcționarea ecosistemelor acvatice. Principalele obiective ale studiilor respective:  

1. Identificarea căilor și mijloacelor de răspândire a moluștei Dreissena polymorpha și 

determinarea factorilor de mediu care limitează răspândirea acesteia în cadrul bazinelor acvatice. 

2. Studierea modelelor de distribuție a moluștelor Dreissena în corpurile de apă de diferite tipuri. 

3. Studierea efectului diferiților factori de mediu asupra reproducerii și creșterii moluștei bivalve 

Dreissena. 

4. Studiul compoziției taxonomice, al incidenței (extensivității) și intensității invaziilor parazitate 

la Dreissena.  

5. Identificarea unor modele și legități generale care să descrie influența dreisenei asupra 

sistemului ecologic acvatic.  

  Pentru a studia distribuția moluștei Dreissena polymorpha, eșantioanele se iau la 5-10 

jumătăți de secțiune, în funcție de mărimea rezervorului acvatic. Moluștele se colectează la 
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adâncimea de 1, 2, 3, 4, 6 și 8 m, iar în anii următori, în toate rezervoarele de la adâncimi de 0,5; 

1; 1,5; 2; 3 m; etc. (în funcție de adâncimea de răspândire a moluștei Dreissena). 

  Până la o adâncime de 3 m scoicile se culeg manual, la  dimensiunea cadrului de 50 x 50 

cm, între 3 și 20 probe, în funcție de natura habitatului și densitatea populației. Dreisenele, 

împreună cu substratul selectat, se plasează într-un rezervor și se ridică la suprafață. 

 La adâncimi mai mari sunt aplicate graifere de fund Petersen (pe teren solid) și Ekman-

Bergey (pe substrat moale), cu o suprafata de captare 1/40 m². La fiecare stație se efectuează 

între 2 și 10 caneluri în sol, în funcție de densitatea populației de Dreissena. Probele se iau cu 

ajutorul cadrului până la adâncimi de 7 m inclusiv, utilizând echipament ușor de scufundare. 

Imediat după recoltare, în fiecare probă se numără moluștele, apa se îndepărtează din cavitatea 

mantială, după care exemplarele capturate sunt uscate pe hârtie de filtru și se cântăresc.  

  Valoarea medie a abundenței dreisenei și a biomasei acesteia în cadrul bazinului acvatic, 

precum  și eroarea standard se calculează ca și medie ponderată, folosind valorile medii pentru 

fiecare jumătate de secțiune. 

  Este necesar de studiat dezvoltarea dreisenei pe Unionidae. Se colectează în cadrul 

bazinului acvatic între 30 și 100 de Unionidae, pe fiecare dintre ele este marcată prezența sau 

absența moluștei Dreissena. Se determină numărul și greutatea dreisenelor atașate de corpul 

unionidelor, lungimea scoicii gazdei și greutatea acesteia.  

  Studiul stadiului planctonic al dreisenei necesită prelevarea probelor în stratul de 

suprafață, cu un interval de 3-10 zile. Probele între 10 și 100 de litri se filtrează folosind pânza 

de mătase № 76, după care filtratul este fixat cu soluție formol 4%.  

  Creșterea exemplarelor de Dreissena se  întreprinde în cuști speciale din polistiren 

perforat cu diametrul plasei de 3 mm, reprezentând un tetraedru cu o margine de 15 - 20 cm. În 

cuști se plasează exemplare de  Dreissena de patru grupe de mărime a câte 20 de animale din 

fiecare grup. 

  Cuștile cu moluște se instalează pe fundul rezervorului, la o adâncime de 1,5 m în zona 

nemijlocită a habitatului dreisenei. Pentru monitorizarea creșterii,  cuștile se ridică lunar la 

suprafață pentru măsurarea scoicii (cu exactitatea de până la 0,1 mm) și evidența indivizilor 

morți de Dreissena. Moluștele se etichetează cu etichete speciale din plastic. În plus, moluștele 

pot fi marcate direct pe substratul natural. Cercetările privind parazitofauna populațiilor de 

Dreissena  se realizează prin determinarea extensivității (procentul de moluște infectate) și 

intensității invaziei (numărul de simbionți în gazdă).  

  Studiul invaziei la moluștele infestate cu diverse infuzorii necesită determinarea 

numărului de ciliate cu ajutorul camerei Bogorov. Pentru a determina rata de infectare a 

dreisenelor cu ciliate, se efectuează experimente de laborator: în cuve care conțin aproximativ 

2,5 litri de apă, sunt expuse moluște infestate și neinfestate.  După expirarea expunerii (1, 2, 3 si 
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4 zile), dreisenele se  deschid prin disecare și sunt numărate ciliatele în fiecare moluscă. 

Experimentele în condiții de câmp se realizează prin instalarea de cuști la o adâncime de 0,5 m, 

în care se plasează 100 de moluște foarte infestate și 100 de dreisene ușor infestate.  

  Toate moluștele se măsoară și se etichetează. Periodic, câte 7-10 exemplare de moluște 

infestate din cuști și tot atâtea exemplare „de control” (dreisene care trăiesc la aceeași adâncime, 

la o distanță de 0.5-4 m de la cușcă) se extrag pentru numărarea ciliatelor.  

  Pentru a analiza schimbările în structura trofică a animalelor bentonice se folosesc date 

din literatura de specialitate cu privire la biomasa zoobentosului înainte și după invazia moluștei 

Dreissena în bazinul acvatic respectiv. Nevertebratele bentonice se împart în grupe trofice 

conform clasificării general acceptate. Analiza statistică a fost realizată utilizând pachetele 

statistice Statistica for Windows şi Biostat.  

  Pentru etapa de raportare au fost planificate deplasări în teren ale colaboratorilor antrenați 

în realizarea obiectivelor de cercetare din cadrul proiectului. Deplasările au fost efectuate în 

ecosistemele bazinelor râurilor Nistru și Prut, ceea ce a permis cercetarea epibiozelor constituite 

în cadrul sistemelor ecologice respective de populații ale speciei Dreissena polymorpha. Capturile 

de material biologic constituit de larve planctonice de dreisenă, aflate la diverse stadii de dezvoltare, 

a permis evaluarea abundenței relative a acestora, precum și a dinamicii efectivului și ponderii 

juvenililor în completarea epibiozelor existente și în constituirea unor formațiuni epibionte noi. 

Datele acumulate au permis identificarea unor factori determinanți în succesul reproductiv al 

populațiilor de dreisene, precum și în reușita procesului de fixare a juvenililor de dreisenă pe substrat.  

În cadrul planctonului au fost atestate larve planctonice de Dreissena polymorpha aparținând 

celor trei stadii de dezvoltare: 1) veliger în formă de D; 2) veliconch; 3) pediveliger. În plus, în 

componența planctonului a fost atestat și un efectiv redus al stadiului postveliger. Larvele de 

Dreissena polymorpha au fost înregistrate pentru prima dată în luna iunie, când temperatura apei în 

rezervorul de la Dubăsari constirtuia 18,7 °С. Spre mijlocul lunii septembrie larvele acestei specii nu 

au fost atestate în componența planctonului, deși temperatura apei constituia 20,5 °С. Au fost atestate 

două vârfuri caracteristice ale dinamicii sezoniere a efectivului larvelor de Dreissena polymorpha: 

cel mai mare – la mijlocul lunii iulie (1235± 705 ex./m²)  la temperatura apei de 22,9 °С, iar cel mai 

mic – la începutul lunii august (530 ± 365 ex./m²), când temperatura apei a atins 23,4°С. Valoarea 

minimă a efectivului larvelor (20 ± 14 ex./m)  a fost înregistrată spre sfârșitul lunii august. 

Abundența relativă a larvelor de Dreissena polymorpha în cadrul zooplanctonului a constituit în 

medie 9,9%. Valoarea minimă a acestui indice a fost observată spre sfârșitul lunii august (0,3 %), iar 

cea maximă (33,2 %) – spre sfârșitul lunii iulie.  

Dimensiunile larvelor au variat, pe parcursul perioadei de cercetare, între 100 și 375 mcm. 

Au predominat larvele având înălțimea cochiliei de 200 mcm (25,5%). Ponderea exemplarelor cu 

dimensiunile 100-150 mcm și 151-200 mcm s-a diminuat pe parcursul verii, iar efectivul indivizilor 
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având dimensiunile mai mari de 200 mcm a înregistrat o creștere. În componența planctonului au fost 

înregistrate larve de Dreissena polymorpha ce reprezentau toate stadiile de dezvoltare. În același 

timp, stadiul veliger în formă de D a fost reprezentat de cel mai mic număr de exemplare. Efectivul 

maxim al acestui stadiu a fost atestat în iunie (circa 15%). În lunile care au urmat, iulie și august, 

efectivul stadiului veliger în formă de D s-a diminuat de aproape 5 ori. Ponderea larvelor din stadiul 

veliconch a cunoscut o diminuare de la 82% în iunie până la 41% în luna august, în timp ce 

abundența relativă a larvelor stadiului pediveliger a crescut de la 7% în luna iunie până la 55% în 

luna august. Ponderea exemplarelor postveligere în cadrul planctonului nu a depășit valoarea de 2%. 

Prima generație de juvenili epibionți ai Dreissena polymorpha s-a înregistrat în luna iulie. În 

acest moment, efectivul juvenililor fixați de substrat a variat, în diferite stații de prelevare, între 2-

10% și 38%. O creștere semnificativă a efectivului de juvenili a fost atestată în luna august – între 

84% și 90%, în funcție de stația de prelevare a capturilor. Aceste valori sunt în concordanță cu 

dinamica efectivului de larve din plancton. În același timp, abundența relativă a juvenililor a cunoscut 

o anumită diminuare pe parcursul lunii septembrie. Temperatura apei, la care se atestă pentru prima 

dată larvele planctonice de Dreissena polymorpha, variază între 12 și  21 °С, iar valoarea maximă a 

efectivului este înregistrată la temperatura de 19-25°С.  Termenele de găsire a larvelor în 

componența planctonului și vârfurile sezoniere ale efectivului acestora sunt în concordanță cu 

activitatea reproductivă a indivizilor adulți, influențată la rândul său de oscilațiile termice ale 

apei la adâncimile populate de bancurile respective de Dreissenidae. Datorită acestei 

particularități, fiecare bazin acvatic posedă un caracter unic, diferit de al altora, de repartiție 

sezonieră a larvelor de Dreissena polymorpha. 

 Efectivul larvelor și termenele perioadei planctonice pot varia considerabil de  la an la an, 

fapt legat de regimul termic al bazinului acvatic și de variațiile interanuale ale ciclului reproductiv al 

speciei Dreissena polymorpha. S-a constatat că perioada de dezvoltare a dreisenei de la stadiul 

veliger de forma D până la cel de veliconch constituie 6-10 zile, la o temperatură a apei mai ridicată 

de 15 °С. Termenele, precum și intensitatea reproducerii, dar și supraviețuirea larvelor de 

dreisenă pot fi influențate de anumite situații anomale ce se pot înregistra pe parcursul verii. 

Astfel, în perioada estivală, în multe bazine acvatice a fost atestată o „înflorire” abundentă a 

apei. Din această cauză, perioada de depunere a pontelor în cadrul populațiilor de Dreissena 

polymorpha a fost scurtată, luând sfârșit mai devreme, deja în luna august, deși temperatura apei nu a 

scăzut mai jos de 15 °С chiar și pe parcursul lunii septembrie.  

 Odată cu instalarea perioadei planctonice, larvele de dreisenă prezintă dimensiuni ale 

cochiliei între 60—120 mcm. Spre sfârșitul acestei perioade, dimensiunile larvelor sunt, în 

general, mai mari de 200 mcm.  În componența planctonului au fost atestate larve cu dimensiuni 

mari, având mai mult de 250 mcm, precum și indivizi din stadiul postveliger cu dimensiunile 

300—375 mcm. S-a constatat, că trecerea larvelor de la modul de viață planctonic la cel fixat de 
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substrat poate avea loc în cadrul unui diapazon extins al dimensiunilor corpului. Astfel, 

dimensiunile stadiului postveliger, cel în care are loc fixarea larvelor de substrat, variază între 

250 și 700 mcm. În literatura de specialitate este enunțată ipoteza, conform căreia larvele de 

Dreissena polymorpha cu dimensiuni mari își pot reține metamorfoza din cauza lipsei unui 

substrat adecvat, astfel încât prezența lor în componența planctonului poate fi atestată și ulterior 

etapei de vârf reproductiv. Acest fenomen este caracteristic și pentru larvele de nevertebrate 

marine.  

 S-a constatat importanța practică a identificării diverselor stadii larvare ale dreisenei în 

ceea ce privește capacitatea și pregătirea larvelor de a se fixa de substrat și de a complete 

populațiile naturale de Dreissena polymorpha. Martel A. (1994) indică asupra faptului conform 

căruia estimarea concentrației veligerilor târzii (pediveligerilor) permite o evaluare exactă a cantității 

larvelor potențial capabile de fixare în momentul respectiv. Cercetările efectuate demonstrează 

diminuarea, pe parcursul celor trei luni de vară, a efectivului stadiilor larvare precoce (veligeri în 

formă de D și veliconch) și creșterea ponderii larvelor apte de sedimentare. Durata prezenței și 

efectivul larvelor în componența planctonului condiționează termenele și intensitatea sedimentării 

acestora în cadrul coloniilor multianuale și pe substraturi artificiale. Nivelul sedimentării dreisenei în 

lacuri este direct proporțional cu efectivul indivizilor cu potențial de fixare (al larvelor) din coloana 

de apă. Sedimentarea juvenililor de Dreissena polymorpha demarează după circa o lună din 

momentul primei apariții a larvelor în componența planctonului, iar nivelul maxim al indicelui de 

sedimentare se atestă la două săptămâni din momentul atestării valorii maxime a efectivului larvelor. 

Intensitatea procesului de fixare este expusă unei variabilități spațiale pronunțate, fapt ce poate fi 

explicat prin variații în dinamica efectivului larvelor. Procesul de fixare constituie un stadiu critic din 

cadrul ciclului vital al dreisenei. Majoritatea larvelor (99%) pier la stadiul de pediveliger în procesul 

de sedimentare din cauza lipsei eventuale a substratului adecvat. Generalizând datele din literatura de 

specialitate, am putea indica și asupra altor cauze care ar condiționa mortalitatea larvelor de 

Dreissena polymorpha: prădătorismul din partea alevinilor de pești și unor copepode, filtrația 

larvelor de către dreisenele adulte, insuficiența de hrană, infecțiile bacteriene. Un rol important în 

alegerea substratului de către larvele dreisenei îl joacă morfologia fundului bazinului acvatic. Este 

cunoscut faptul că dreisenele nu populează substratul pe care grosimea depunerilor de mâl este mai 

mare de 1 cm. Nisipul și mâlul constituie factori nefavorabili pentru fixarea dreisenelor, iar 

mortaltatea generațiilor noi pe substratul mâlos poate ajunge până la 71%. 

   Realizarea unor studii de durată, privind interrelaţiile biotice stabilite în cadrul 

asociaţiilor de epibionţi şi în vecinătatea acestora, concurenţa pentru resurse nutritive şi spatiu 

vital, interacţiunile dintre formele bentonice ataşate şi substratele vii (bazibionţi), repartiţia 

spaţială a epibionţilor, relaţiile dintre diferitele specii de organisme ataşate vor contribui la 

stabilirea unor legităţi, privind formarea şi funcţionarea asociaţiilor de hidrobionţi. Aceste 
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legităţi vor permite identificarea premiselor, consecinţelor şi elaborarea unor previziuni referitor 

la formarea şi funcţionarea epibiozelor în cadrul hidroecosistemelor naturale şi antropizate, în 

special în cadrul instalaţiilor hidrotehnice de irigare şi captare a apei din Moldova. 

 

 

 

 

Figura 1. Efecte ale constituirii de epibioze ale moluştei bivalve Dreissena polymorpha în 

conducte acvatice 

  

  În această ordine de idei, este extrem de  importantă acumularea de date și informații 

privind îmbunătățirea bazei științifice a instituțiilor abilitate în controlul speciilor invazive și 

epibionte; dezvoltarea capacității de a răspunde din timp la eventuale cazuri de invazie și 

dezvoltarea abilităților de a conduce un program axat pe studiul și controlul populațiilor speciilor 

invazive epibionte; reducerea impactului negativ asupra economiei produs de aceste specii 

epibionte;  consolidarea colaborărilor internaționale privind problemele ridicate de speciile cu 

potențial mare de invazie și constituire a epibiozelor în cadrul hidroecosistemelor acvatice 

naturale și antropizate; dezvoltarea educației publicului în problema speciilor invazive și 

epibionte;  îmbunătățirea cunoașterii biologiei și ecologiei speciilor epibionte; acumularea de 

informații care pot fi utilizate pentru controlul speciilor epibionte în fauna Republicii Moldova și 

pentru limitarea efectelor negative ale acestora asupra biodiversității ecosistemelor locale, asupra 

instalațiilor hidrotehnice. De asemenea, un program național de cercetare este necesar în vederea 

elaborării unor strategii de managament al populațiilor speciilor invasive și epibionte în cadrul 

habitatelor protejate. 

  Specia Dreissena polymorpha exercită un puternic efect de modificare a mediului 

acvatic, provocând restructurarea structurii și funcționării tuturor părților ecosistemului. 

Răspândirea dreisenei în cadrul corpurilor de apă este condiționată, în primul rând, de 

intensitatea activității economice (în principal de intensitatea pescuitului industrial). Dezvoltarea 

populației de Dreissena în cadrul unui bazin acvatic este limitată de indicatorii hidrochimici. 

Rata de creștere și efectivul populației de Dreissena sunt determinate de troficitatea bazinului 

acvatic, natura substratului și prezența curenților. 
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Tabelul 3.  Efectivul numeric (ex./m²) și biomasa (g/ m²) moluștelor din fauna bentonică a 

limanului Cuciurgan 

 

Anul 

 

 

Sectorul 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nr. 

de 

pr. 

 Nr

. 

de 

pr. 

 Nr. 

de 

pr. 

 Nr. 

de 

pr. 

 Nr. 

de 

pr. 

 Nr. 

de 

pr. 

 

inferior ex./m² 15 381 21 842 15 1232 82 614 95 993 31 355 

g/ m² 43,96 166,31 227,33 149,36 178,22 87,77 

mediu ex./m² 10 200 16 229 10 950 68 403 68 1261 27 690 

g/ m² 45,32 57,80 304,87 68,32 393,68 85,49 

superior ex./m² 6 580 7 29 6 7 12 40 12 33 6 7 

g/ m² 6,28 3,74 O,53 6,00 4,98 0,05 

În 

medie 

pe 

liman 

ex./m² 31 361 44 490 31 904 162 483 175 1034 64 464 

g/ m² 37,11 100,27 208,45 104,75 250,47 78,58 

% din 

totalul 

faunei 

bento-

nice 

ex./m² 8,7 9,7 21,0 11,6 33,7 15,7 

g/ m² 90,0 92,0 97,8 93,6 97,6 91,9 

 

  Metoda de reducere a capacității de adeziune a moluştelor Dreissena la suprafețele 

instalaţiilor hidrotehnice expuse la ancrasare a fost studiată prin folosirea acoperirilor polimerice 

pe bază de materiale fluoroplastice. Evaluarea stării învelișului de lac fluoroplast-epoxidic a fost  

realizată vizual și prin acțiune mecanică, cu ajutorul unei spatule. Pentru testare au fost selectate 

pelicula fluoropolimeră auto-adezivă și lacul fluoropolimer-epoxidic LFE32 LNH cu întărire la 

rece. Conform datelor din literatura de specialitate, Dreissena polymorpha poate fi folostă în 

calitate de sursă nutritivă  pentru creşterea peştilor. În acest scop am întreprins investigaţii 

privind valoarea nutritivă a ţesuturilor măcinate şi congelate de Dreissena în calitate de nutreţ 

pentru specia de laborator Xiphophorus hellerii.  Am evaluat dinamica lungimii (cm) şi masei 

corpului (g) la  Xiphophorus hellerii, cultivat pe diferite substraturi nutritive (n=400). Deşi ritmul 

de creştere a peştilor hrăniţi cu Dreissena polymorpha este mai scăzut, rata de supravieţuire a 

acestora nu este afectată, de aceea considerăm că furajul obţinut din corpul moluştelor studiate 

poate fi recomandat pentru cultivarea acestor hidrobionţi. În plus, obţinerea furajului pe baza 

Dreissena polymorpha nu necesită costuri mari (figura 2). A fost evaluat coraportul procentual  

dintre diversele grupe dimensionale şi ponderea acestora în biomasa totală a epibiozei de 
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Dreissena polymorpha (fl. Nistru, perioada preestivală). Prelucrarea şi analiza statistică a 

materialului colectat indică asupra predominării, în cadrul asociaţiilor epibionte, a grupelor 

dimensionale ce includ indivizii cu lungimea cochiliei de până la 10 mm. În acelaşi timp, în 

constituirea biomasei, ponderea de bază îi revine grupei de indivizi, a căror dimensiune 

longitudinală a cochiliei întrece 20 mm. A fost elucidată variaţia dimensinii şi masei corpului în 

cadrul populaţiilor epibionte  de Dreissena polymorpha (fl.  Nistru, perioada preestivală). Am 

determinat corelaţia dintre dimensiunea longitudinală a cochiliei şi masa corpului moluştei 

bivalve epibionte Dreissena polymorpha:  

rxy=0,887; 

mcorp.=-(0,222±0,070)+(0,038±0,047)·Lcochiliei. 

Corelaţia indică asupra legăturii puternice dintre dimensiunea longitudinală a cochiliei şi 

masa corpului moluştei bivalve epibionte Dreissena polymorpha (fig. 3, 4 ). 

  

 

Figura 2. Dinamica lungimii (cm) şi masei corpului (g) la  Xiphophorus hellerii, 

cultivat pe diferite substraturi nutritive (n=400) (Paramaecium caudatum, Artemia salina, 

Philodina acuticornis, Dreissena polymorpha, Turbatrix aceti) 

 

 

Figura 3. Variaţia dimensinii şi masei corpului în cadrul populaţiilor epibionte  de 

Dreissena polymorpha (fl.  Nistru, perioada preestivală) 
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rxy=0,887 

mcorp.=-(0,222±0,070)+(0,038±0,047)·Lcochiliei 

Figura 4. Corelaţia dintre dimensiunea longitudinală a cochiliei şi masa corpului 

moluştei bivalve epibionte Dreissena polymorpha 

 

A fost stabilit că Dreissena polymorpha colonizează substratul prin fixare la stadiul de 

pediveliger. Pentru prevenirea colonizării suprafeţelor submerse am evaluat eficacitatea filmului 

fluoropolimeric și a lacului fluoropolimeric-epoxidic, care pot servi pentru acoperirea diverselor 

suprafețe metalice cu expunere ulterioară în mediul acvatic, expus epibiozelor de Dreissena. 

Suprafețele astfel tratate au fost lăsate în mediul respectiv. Inspecția vizuală a suprafețelor tratate 

nu a depistat moluște fixate pe instalaţiile metalice expuse tratamentului cu materialele 

susnumite (figura 5).  

 

Figura 5. Inspecția vizuală a suprafețelor tratate nu a depistat moluște fixate pe 

instalaţiile metalice protejate (sus- epibioza cu D. polymorpha, jos – suprafaţă tratată cu lac 

de vopsea reprezentând protecţia antiepibiotică)  
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În vederea identificării unor procedee chimice de combatere a daunelor produse de 

epibioze am studiat toxicitatea compusului AF-5 asupra viabilităţii ciliatelor din cadrul 

asociaţiilor de epibionţi. S-a constatat  acţiunea inhibatorie parţială  până  la eliminarea completă 

a infuzoriilor, exercitată de compusul CMA-18 faţă de microorganismele de laborator 

Paramecium caudatum. Prin urmare compusul respectiv poate fi de perspectivă în vederea 

combaterii epibiozelor din cadrul  unor bazine acvatice de mici dimensiuni (figura 6). 

 

 

Figura 6. Toxicitatea compusului AF-5 asupra viabilitatea ciliatelor din cadrul 

asociaţiilor de epibionţi 

 

Pe baza acestor date, se poate afirma că:  

• Populația speciei Dreissena polymorpha, în zona barajului rezervorului de la Dubăsari, 

prezintă valori ridicate ale abundenței și biomasei.  

• Preponderența în cadrul populațiilor de Dreissena polymorpha a indivizilor cu dimensiuni de 

până la 15 mm constituie un factor  pozitiv pentru speciile de pești malacofagi. 

• Conținutul de nutrienți în părțile moi ale corpului moluștelor studiate este foarte mare, ceea ce 

indică asupra valorii nutritive  considerabile a acestora.  

• Rezervorul de la Dubăsari constituie  bazinul acvatic recomandat pentru punerea în aplicare a 

propunerilor privind utilizarea moluștei Dreissena în caltate de element furajer pentru peștii 

malacofagi și drept  element cheie al unei funcționări echilibrate a corpului de apă.  

• Reglementarea abundenței dreisenei prin extragerea acesteia din bazinul acvatic și utilizarea 

ei în calitate de element furajer pentru pești va contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru 

alte  specii de hidrobionți filtratori, prin reducerea concurenței alimentare și va avea un impact 

pozitiv asupra dezvoltării bazei alimentare a rezervorului.  

• Metoda ce are drept scop reducerea capacității de adeziune a suprafețelor expuse la ancrasare 

este promițătoare, iar acoperirile polimerice pe bază de materiale fluoroplastice  pot 

îmbunătăți în mod semnificativ eficiența funcționării instalațiilor hidrotehnice prin reducerea 
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impactului negativ al fixării moluștelor Dreissena pe  suprafețele echipamentelor și 

instalațiilor respective. 

Punerea în aplicare a ideilor propuse va crea noi oportunități de valorificare a unor noi 

resurse biologice, va contribui la rezolvarea unor probleme importante privind asigurarea 

programului alimentar. Îndepărtarea excesului de biomasă de Dreissena va avea un impact 

pozitiv asupra situației ecologice din bazin. Dezvoltarea de instrumente (tipuri de substraturi 

artificiale) și metode (extragere, transport, procesare) pot fi brevetate și propuse pentru a fi 

utilizate în țările în care Dreissena  reprezintă o specie invazivă agresivă, iar populațiile sale 

creează probleme serioase pentru speciile autohtone și instalațiile hidrotehnice. Punerea în 

aplicare a acestor idei va contribui la îmbunătățirea stării din ecosistemele fluviului Nistru și 

rezervorului Dubăsari. 

Au fost colectate moluște bivalve, care după efectivul numeric şi biomasă joacă unul din 

cele mai importante roluri în procesele naturale. A fost stabilit efectivul numeric, biomasa şi 

structura demografică a populațiilor de Dreissena polymorpha din epibiozele  ecosistemelor 

naturale și cele antropizate din Republica Moldova în vederea cuantificării rolului lor filtrațional. 

Colectarea eşantioanelor a fost efectuată pe parcursul anului 2018 prin metode 

hidrobiologice standartizate.  

În condiţii de laborator, la speciile grupate după dimensiunile liniare s-a determinat, masa 

totală uscată (Wt.usc., mg), masa cochiliei uscată (Wusc.coch., mg). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Dependenţa masei totale uscate a corpului (Wt.usc., mg ) de lungimea cochiliei (L, m) la 

Dreissena polymorpha din ecosistemele acvatice ale Moldovei.  

n=398; rxy=0.992; Sx=425.3; Sy=763.6; Sxy=854.5; Sxx=467.6; Syy=1579.7 

Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWt=-(1.210±0.019)+(2.928±0.018)ּlgL 
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A fost calculată dependenţa masei totale uscate a corpului (W t.usc., mg ) de lungimea 

cochiliei (L, mm) la Dressena polymorpha din ecosistemele acvatice ale Moldovei. n=398; 

rxy=0.992; Sx=425.3;  Sy=763.6; Sxy=854.5; Sxx=467.6; Syy=1579.7. Dreapta conform ecuaţiei 

regresionale: lgWt=-(1.210±0.019)+(2.928±0.018)ּlgL.(fig.7). 

A fost calculată dependenţa masei  cochiliei uscate a corpului (Wusc.coch, mg) de 

lungimea ei (L, mm) la Dreissena polymorpha din ecosistemele acvatice ale Moldovei. n=398; 

rxy=0.991; Sx=425.3; Sy=744.6; Sxy=834.7; Sxx=467.6; Syy=1510.6. Dreapta conform ecuaţiei 

regresionale: lgWusc.coch.= (1.286±0.022)+(2.954±0.020)ּlgL. (fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Dependenţa masei  cochiliei uscate a corpului (Wusc.coch, mg) de lungimea ei 

(L, mm ) la Dressena polymorpha din ecosistemele acvatice ale Moldovei. 

n=398; rxy=0.991; Sx=425.3; Sy=744.6; Sxy=834.7; Sxx=467.6; Syy=1510.6 

Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWusc.coch.=(-1.286±0.022)+(2.954±0.020)ּlgL 

 

Multiplele date experimentale (fig. 7, 8) atestă că pentru Dreissena polymorpha ca şi 

pentru alte moluște bivalve din ecosistemele acvatice ale Moldovei este caracteristic tipul 

izometric de creștere ontogenetică a corpului conform ecuației transformată în forma lineară 

lgW=(lga±mlga)+(n±mn)lgL            (1) 

în care:  W – masa corpului, L – lungimea cochiliei, (lga±mlga) – termenul liber şi eroarea 

lui, (n±mn) – coeficientul unghiular şi eroarea lui. 

În cadrul proiectului a fost aplicată şi metoda modelării distribuției spațiale a speciilor ca 

şi  concept în biogeografie și monitorizarea biodiversităţii. Posibilitatea aplicării procedeului 
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respectiv în diversele situaţii de monitorizare a biodiversităţii faunistice explică interesul sporit 

pentru astfel de cercetări. Prognozarea distribuției speciilor reprezintă o unealtă puternică de 

modelare bazată pe corelațiile dintre anumite locații cunoscute și condițiile de mediu 

caracteristice pentru acestea. Există diverse pachete software și algoritmi computaționali care pot 

fi utilizați pentru a efectua aceste analize. Pe parcursul cercetărilor din cadrul proiectului 

15.817.02.25F a fost prognozată distribuția spațială a speciilor de hidrobionţi epibionţi. Datele 

brute despre locația cunoscută a populațiilor de hidrobionţi epibionţi au fost analizate în mediul 

de programare R (1) cu ajutorul algoritmului Bioclim. Mulți biologi consideră limbajul R un 

instrument fundamental în cercetările lor, iar algoritmul Bioclim este un model euristic capabil 

să realizeze predicții cu un număr mic de locații cunoscute. Utilizarea metodelor informatice 

pentru analiza și integrarea datelor despre biodiversitatea faunistică va facilita obținerea de noi 

informații științifice prețioase, în special în ceea ce privește speciile rare și pe cale de dispariție. 

 O atenție specială s-a acordat cercetărilor care furnizează informații despre nivelul de 

toxicitate al unor compuși chimici și influența acestora asupra potențialului de creștere a 

populațiilor de ciliate, contribuind la stabilirea dozelor stimulatorii și toxice pentru aceste 

protiste animaloide din cadrul ecosistemelor acvatice naturale, dar şi cultivate în condiţii de 

laborator. În acest scop a fost realizată oţinerea şi menţinerea materialului biologic în condiţii de 

laborator. Au fost efectuate experienţe, cu utilizarea diferitor substanţe cu efect stimulator sau 

toxic asupra organismelor ciliate. Au fost obţinute rezultate ce au permis determinarea influenţei 

troficităţii şi capacităţii volumetrice asupra parametrilor reproductivi (efectivul numeric, rata de 

reproducere şi productivitatea) la organismele monocelulare din specia Paramaecium caudatum. 

Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic şi au servit pentru pregătirea manuscriselor şi 

articolelor ştiinţifice pentru publicare.  

Rezervoarele-răcitoare ale instalațiilor energetice reprezintă modele convenabile de 

ecosisteme pentru a studia efectul temperaturii asupra biocenozelor constituite de organismele 

acvatice, inclusiv asupra simbiocenozelor de diferite niveluri. Astfel de studii sunt relevante, în 

special, în contextul schimbărilor climatice globale și al nevoii de prognozare a proceselor de 

succesiune în cadrul ecosistemelor acvatice și terestre. Temperatura, ca unul dintre principalii 

factori abiotici ai mediului acvatic, determină în multe cazuri formarea caracteristicilor 

structurale și funcționale ale ecosistemelor acvatice, inclusiv ale simbiocenozelor de diferite 

niveluri. 

Cercetătorii au remarcat caracterul neunivoc al influenței creșterii antropogene a 

temperaturii atât asupra organismelor ca întreg, cât și asupra componentelor lor parazitare. Există 

dovezi că, sub influența apelor calde, reprezentanții genurilor Bothriocephalus, Ligula și, într-o 

măsură mai mică, Triaenophorus se pot multiplica rapid și pot produce focare de cestodose la 

peștii viețuitori ai bazinelor acvatice refrigerente. Cauza acestui efect este considerată a fi 
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accelerarea dezvoltării planctonului și a nevertebratelor bentonice care sunt gazde intermediare 

ale acestor paraziți.  

Studii ale asociațiilor simbiotice ale speciei de moluște bivalve Dreissena polymorpha în 

condiții de influență de diferite grade a factorului de temperatură în corpurile de apă de variate 

tipuri au fost efectuate pe baza iazului de răcire al centralei termoelectrice de la Cuciurgan, 

precum și în cadrul rezervorului de apă de la Dubăsari. Corpurile de apă diferă în funcție de 

caracteristicile morfometrice, termice, hidrologice și hidrobiologice. 

Structura asociațiilor simbiotice ale moluștelor Dreissena în condițiile rezervorului de 

apă de la Dubăsari și cea a asociațiilor din cadrul rezervorului răcitor al termocentralei de la 

Cuciurgan sunt fundamental diferite. 

Studiile privind simbiofauna moluștelor Dreissena au arătat prezența simbioților obligați: 

ciliatele Conchophthirus acuminatus Clap. Lachm, Hypocomagalma dreissenae Jarocki et 

Raabe, Ophryoglena hemophaga Molloy, Lynn, Giamberini. Printre simbionții facultativi au 

dominat nematozii. 

În iazul refrigerent al termocentralei de la Cuciurgan printre simbionții opționali au 

predominat: ciliate cu mod de viață liber, nematozi, oligochete, larve de chironomide. Constant, 

dar cu rate scăzute de invazie (EI - până la 4%, II - 1 specimen/individ) ca parte a simbiofaunei 

moluștelor Dreissena a fost înregistrat trematodul Aspidogaster limacoides Deising. Considerăm 

că această specie de paraziți era deja prezentă în componența faunei parazitare a ihtiofaunei din 

rezervorul refrigerent înainte de introducerea și dezvoltarea de moluște dreissene în el, deoarece 

acesta este un parazit comun pentru diferite specii de Ciprinidae, care sunt, probabil, principalele 

sale gazde în corpurile de apă din zona noastră geografică. 

Indicatorii de invazie prin simbionți facultativi în iazul de răcire au suferit modificări 

sezoniere regulate ajungând la valori maxime în timpul perioadei estivale. 

Studiul indicatorilorlor de invazie în funcție de adâncimea fixării moluștelor Dreissena 

sugerează că cele mai favorabile adâncimi pentru efectivele găsite de simbionți (ciliate, rotifere, 

nematode, chironomide) ai moluștelor acestei specii în condițiile rezervorului refrigerent al 

centralei termoelectrice de la Cuciurgan sunt cele de 2-6 m. 

Credem că este posibil ca moluștele Dreissena să pătrundă în iazul de răcire al 

termocentralei de la Cuciurgan la stadiul de larve planctonice, lipsite de invazie cu specii tipice 

de simbionți obligați.  

Studiile experimentale au demonstrat susceptibilitatea moluștelor de Dreissena din cadrul 

populației iazului de răcire al centralei termoelectrice de la Cuciurgan la invazia unei specii 

tipice de ciliate (comună și abundentă în alte populații de D. polymorpha) - Conchophthirus 

acuminatus. 



31 

Susceptibilitatea populației de moluște Dreissena din cadrul iazului de răcire al centralei 

termoelectrice de la Cuciurgan la invazia cu specii de protiste animaloide (C. acuminatus) și cu 

specii de simbionți pluricelulari (A. limacoides) sugerează că atunci când simbionții specifici 

pătrund în rezervorul dat, dezvoltarea lor cu succes este posibilă. Cu toate acestea, o astfel de 

pătrundere este, cel mai probabil, realizată cu specimene adulte de Dreissena din alte habitate. 

Pentru molustele D. polymorpha, formarea finală a asociației simbiotice caracteristice, conform 

unor observații, are loc la 9-10 ani din momentul introducerii lor în rezervor (Мастицкий, 2004). 

Valorificarea complexă a rezervorului refrigerent al centralei termoelectrice de la 

Cuciurgan (piscicultură etc.), asociată cu utilizarea probabilă de către unele specii de trematode a 

populației mari de dreissene în calitate de gazde suplimentare, va crește probabilitatea de 

finalizare a ciclului de viață al paraziților. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci, în viitor, 

indicatorii de invazie a peștilor (în special moluscofagi) și a păsărilor de apă (care se hrănesc cu 

dreissene) vor crește în mod inevitabil. 

Cercetările au demonstrat influența nefavorabilă a temperaturii ridicate asupra 

indicatorilor de invazie a dreissenelor cu ciliate comensale care populează cavitatea mantială a 

moluștelor. 

  Dreissena polymorpha poate fi folostă în calitate de sursă nutritivă  pentru creşterea 

peştilor. Au fost întreprinse investigaţii privind valoarea nutritivă a ţesuturilor măcinate şi 

congelate de Dreissena în calitate de nutreţ pentru specia de laborator – peștele Xiphophorus 

hellerii.  A fost evaluată dinamica lungimii (cm) şi masei corpului (g) la Xiphophorus hellerii 

(n=400), constatându-se că ritmul de creştere a peştilor hrăniţi cu Dreissena polymorpha este 

mai scăzut, dar rata de supravieţuire a acestora nu este afectată. În concluzie, furajul obţinut din 

corpul moluştelor studiate poate fi recomandat pentru cultivarea acestor hidrobionţi,  fără 

implicarea unor costuri mari. 

 A fost evaluat coraportul procentual  dintre diversele grupe dimensionale şi ponderea 

acestora în biomasa totală a epibiozei de Dreissena polymorpha. Prelucrarea şi analiza statistică 

a materialului colectat indică asupra predominării, în cadrul asociaţiilor epibionte, a grupelor 

dimensionale ce includ indivizii cu lungimea cochiliei de până la 10 mm. În acelaşi timp, în 

constituirea biomasei, ponderea de bază îi revine grupei de indivizi, a căror dimensiune 

longitudinală a cochiliei întrece 20 mm.  

 A fost elucidată variaţia dimensinii şi masei corpului în cadrul populaţiilor epibionte  de 

Dreissena polymorpha. A fost determinată corelaţia dintre dimensiunea longitudinală a cochiliei 

şi masa corpului moluştei bivalve epibionte Dreissena polymorpha:  

rxy=0,887; mcorp.=-(0,222±0,070)+(0,038±0,047)·Lcochiliei. 

  Corelaţia indică asupra legăturii puternice dintre dimensiunea longitudinală a cochiliei şi 

masa corpului moluştei bivalve epibionte Dreissena polymorpha.  
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 A fost stabilit că Dreissena polymorpha colonizează substratul prin fixare la stadiul de 

pediveliger. Pentru prevenirea colonizării suprafeţelor submerse a fost evaluată eficacitatea 

filmului fluoropolimeric și a lacului fluoropolimeric-epoxidic, materiale care pot servi pentru 

acoperirea diverselor suprafețe metalice cu plasare ulterioară în mediul acvatic, expus 

epibiozelor de Dreissena. Suprafețele astfel tratate au fost lăsate în mediul respectiv. Inspecția 

vizuală a suprafețelor tratate nu a depistat moluște fixate pe instalaţiile metalice expuse 

tratamentului cu materialele susnumite.  

 Variabilitatea înaltă a caracterelor morfologice ale dreisenelor reflectă caracterul variabil al 

condițiilor de trai. Adaptarea la anumite condiții afectează diverse sisteme ale organismului. În 

cadrul unui grup de factori – viteza cursului acvatic, profunzime și salinitate – primul 

influențează doar forma cochiliei, pe când ultimii doi influențează atât forma cochiliei, cât și 

pigmentația ecesteia.  

 Pentru anumite caractere morfologice – particularitățile de configurație a cochiliilor, 

gradul de pigmentare și variabilitatea desenului – a fost relevată o variabilitate geografică. 

 În cadrul variabilității morfologice a dreisenelor pot fi evidențiate câteva componente. În 

primul rând, acestea sunt trăsăturile caracteristice pentru moluștele cu un mod specific de viață – 

epibiont cu fixare pe bază de bissus. Aceste caractere cuprind forma generală și proporțiile 

cochiliilor, particularitățile creșterii alometrice, tipul de variabilitate a configurațiilor cochiliei, 

predominarea gradului de varietate a convexității relative asupa înălțimii relative a cochiliei. 

Pe parcurdul anului 2019 a fost realizată analiza demografică a populațiilor de Dreissena 

polymorpha din epibiozele  ecosistemelor naturale și cele antropizate din Republica Moldova în 

vederea cuantificării rolului lor filtrațional. Vor fi generalizate datele privind dependența masei 

corpului (W) de dimensiunile liniare (L) ale speciei Dreissena polymorpha. 

A fost stabilit efectivul numeric și structura demografică a populaţiilor de Dreissena 

polymorpha din epibiozele  ecosistemelor acvatice din Republica Moldova. Au fost realizate 

activităţi experimentale privind utilizarea diferitelor substanţe stimulatoare și toxice asupra 

organismelor epibionte, în scopul identificării unor mijloace chimice de combatere a 

organismelor epibionte, cu risc minor pentru alte specii hidrobionte. 

Cercetările efectuate în anul 2019  ne permit formularea următoarelor concluzii 

importante importante: 

1. Pentru prima dată au fost calculaţi parametrii modelelor regresionale care redau 

dependența masei vii a corpului (lgWvie,mg) de lungimea cochiliei (lgL,mm) la Dreissena 

polymorpha în ecosistemele naturale din Republica Moldova (lacul de acumulare CUCIURGAN 

sectorul MEDIAL, lîngă mal, Dubăsari, Goian). 

2. A fost calculată dependenţa masei vii a corpului (lgWvie,mg)  de lungimea 

cochiliei (L, mm) la Dreissena polymorpha în ecosistemele naturale din Republica Moldova din 
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(CUCIURGAN sectorul MEDIAL lîngă mal). n= 683; rxy=0.995;Sx=651.284; Sy=1317.063; 

Sxy=1353.242; Sxx=653.738; Syy=2832.344. Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWvie=(-

0.910±0.011)+( 2.977±0.011)·lgL. 

3. A fost calculată dependenţa masei vii a corpului (lgWvie,mg)  de lungimea 

cochiliei (L, mm) la Dreissena polymorpha în ecosistemele naturale din Republica Moldova din 

Dubăsari. n=62; rxy=0.993;Sx=54.045; Sy=101.522; Sxy=93.681; Sxx=48.873; Syy=181.704. 

Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWvie=(-0.927±0.039)+( 2.942±0.045)·lgL. 

4. A fost calculată dependenţa masei vii a corpului (lgWvie,mg)  de lungimea 

cochiliei (L, m) la Dreissena polymorpha în ecosistemele naturale din Republica Moldova din 

Goian. n=44; rxy=0.994; Sx=52.936; Sy=116.753; Sxy=141.509; Sxx=64.058; Syy=312.776. 

Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWvie=(-0.730±0.059)+(2.813±0.049)·lgL. 

5. A fost calculată dependenţa masei vii a corpului (lgWvie,mg)  de lungimea 

cochiliei (L, m) la Dreissena polymorpha în ecosistemele naturale din Republica Moldova din 

Dubăsari. n=143; rxy = 0.991; Sx = 123.290; Sy = 230.856; Sxy = 210.195; Sxx = 110.071; Syy 

= 406.257. Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWvie=(-0.935±0.029)+(2.957±0.033)·lgL. 

6. A fost calculată dependenţa masei vii a corpului (lgWvie,mg)  de lungimea 

cochiliei (L, m) la Dreissena polymorpha în ecosistemele naturale din Republica Moldova din 

Dubăsari. n=244; rxy = 0.995; Sx = 197.861; Sy = 364.601; Sxy = 323.161; Sxx = 169.759; Syy 

= 626.934. Dreapta conform ecuaţiei regresionale: lgWvie=(-0.901±0.017)+(2.954±0.200)·lgL. 

7. A fost elaborate modelele de simulare a creşterii speciilor reprezentative de 

nevertebrate acvatice alogene în vederea estimării potenţialului productiv al populaţiilor de 

moluşte bivalve (Dreissena polymorpha) în ecosistemele naturale din Republica Moldova 

(CUCIURGAN sectorul MEDIAL lîngă mal, Dubăsari, Goian). 

 

PROCESELE ECOLOGICE IMPLICATE ÎN PRODUCEREA 

INTERFERENȚELOR DE NATURĂ BIOLOGICĂ ÎN CORPURILE DE APĂ 

 Degradarea fizică a solurilor de pe coastele bazinelor acvatice, poluarea mediului cu 

substanțe nocive; eroziunea coastelor, alunecarea de teren, reducerea biodiversității bazinelor 

acvatice constituie principalele probleme ale zonelor de coastă. Principalele tipuri de impacturi 

antropice asupra zonei de coastă sunt prezentate în tabelul 1.1. 

Tabelul 4.  Principalele tipuri de impacturi antropice asupra zonelor de coastă ale 

corpurilor acvatice 

Nr. Tipul activității Natura impactului 

antropic 

Procese emergente 

sau de activare 

1. Constructia si exploatarea cailor 

ferate si autostrazilor in zonele 

Tăierea pantelor la 

organizarea canelurilor, 

Alunecările de teren, 

inundarea 
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de litoral teraselor, bermelor. 

Încălcarea versanților 

dealurilor. Sarcini dinamice 

de la transport, procese de 

vibrații produse de 

transport,  lucrări cu 

aplicarea de explozii. 

depresiuniilor, 

eroziunea versanților, 

terasamentelor și 

pantelor, poluarea 

litoralului. 

2. Ingineria hidraulică în zona de 

coast (construcția de porturi, 

dune, porturi de agrement etc.) 

Modificări ale parametrilor 

regimului hidro-și 

litodinamic la locul de 

construcție și pe coasta 

adiacentă. 

Activarea abraziunii de 

coastă și de fund. 

Tăierea plajei. 

Acumularea de 

sedimente în fața 

construcției 

hidrotehnice și în colțul 

de acces, eroziunea 

inferioară a coastei. 

3. Organizarea pe pantă de coastă 

subacvatică, în gurile și paturile 

râurilor, pe suprafața plajelor 

Modificarea profilului 

transversal al pantei de 

coastă subacvatice. 

Încălcarea transportului 

sedimentelor de-a lungul 

țărmului și în direcție 

transversală. Extragerea 

materialelor (prundiș și 

nisip) din canalele și gurile 

râurilor și plaje. 

Poluarea zonei de 

coastă a bazinului 

acvatic. Activarea 

proceselor de 

abraziune.  

4. Constructii industriale, rurale si 

municipale 

Retezarea pantelor cu 

planificarea lor verticală și 

orizontală, construcția 

gropilor de construcții, 

tranșeelor, utilităților 

subterane. Încărcarea 

părților superioare ale 

versanților, stâncăriilor cu 

diferite tipuri de clădiri și 

structuri. 

Alunecările de teren. 

Eroziunea. 

Înmlăștinirea. 

Inundarea solurilor. 

Poluarea costieră. 

Schimbarea situației 

ecologice a teritoriului. 
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 Bazinul aerian este poluat de gazele de eșapament produse de mijloacele de transport 

auto. O sursă de poluare a apelor dulci este reprezentată de terenurile întreprinderilor agricole. 

Îngrășămintele și pesticidele reprezintă principalul factor de contaminare, astfel încât, pe durata a 

mai mulți ani, podgoriile au fost tratate cu compuși de cupru și pesticide. Multe terenuri agricole 

sunt situate în zonele de securitate și securitate sanitară ale bazinelor acvatice. Cele mai mari 

surse de poluare dintre întreprinderi sunt: cele de producere a betonului și asfaltului, instalațiile 

de afumare a peștelui, complexul de întreprinderi alimentare și întreprinderile de transport auto. 

Transferul poluanților din surse se realizează atât prin intermediul aerosolilor din atmosferă, cât 

și, în cea mai mare parte, prin apele efluenților. 

 Utilitățile stațiunilor de irigare și captare a apei, în ansamblu, sunt în stare proastă. În 

același timp, construcția intensivă de locuințe este în curs de desfășurare în orașe, cu mult înainte 

de construirea unor rețele și structuri de inginerie adecvate. O mare problemă este alimentarea cu 

resurse acvatice, ceea ce determină necesitatea adoptării unui program de asigurare a 

necesităților în creștere de alimentare cu apă. Inundarea repetată sistematică a coastelor unor 

corpuri acvatice este asociată, în special, cu o curățare necorespunzătoare a apelor pluviale 

provenite din localități. Deci, după o ploaie torențială, nivelul poluanților și microflorei acvatice 

crește semnificativ. 

 S-a stabilit că cea mai mare parte a poluanților intră în corpurile acvatice cu apele 

pluviale, cu deversarea deșeurilor de uz casnic și industrial. Distribuția și acumularea de 

substanțe poluante aduse în sedimentele de fund depinde în mare măsură de tipul de sedimente. 

Cele mai favorabile pentru acumularea de poluanți sunt zonele compuse din sedimente fin 

dispersate, formate în zone stagnante cu viteze reduse ale curenților de apă. 

 Substanțele poluante sunt implicate activ în procesele naturale de sedimentare în 

corpurile acvatice, devenind parte integrantă a sedimentelor de fund. Tipul sedimentelor de fund 

contribuie în multe feluri la explicarea distribuției poluanților, pentru a identifica zonele 

"capcanelor" în care se acumulează poluanții. Prezența petrolului pe suprafața apei și a 

sedimentelor de fund arată că acesta este unul dintre principalii poluanți. Petrolul care intră în 

apă suferă diverse transformări fizice, chimice și biologice datorită contactului cu apa și aerul, 

ceea ce conduce la o schimbare a compoziției sale. În rezultatul interacțiunii dintre petrol și apă 

are loc formarea următoarelor structuri: 

- film (peliculă) molecular; 

- grosimea peliculei până la câțiva mm (slick); 

- emulsie "apă în petrol" sau "petrol în apă"; 

- sedimente de fund, petrol dizolvat în apă, agregate de petrol. 
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 Un șir de factori, determinați de comportamentul petrolului ajuns în apă, afectează 

condițiile de mediu: condițiile de vânt și de undă, curenții, numărul de bacterii oxidante în petrol, 

temperatura aerului și a apei. După ce a ajuns pe țărm, petrolul, în funcție de structura sa, se 

poate comporta într-un mod diferit: se poate lipi de stânci și de structurile de pe țărm; se poate 

acumula într-un film gros în zona mareelor; pote pătrunde între pietre la o adâncime de până la 1 

m; se amestecă cu particule minerale și vegetale, formând "plăcinte" de petrol; poate să se 

reflecte din coastă într-o anumită cantitate, rămânând pe suprafața apei. Contactul petrolului cu 

țărmul face foarte dificilă realizarea măsurilor de lichidare și conduce, de asemenea, la creșterea 

pericolului ecologic al unei deversări de petrol. Procesul de răspândire a petelor de petrol pe 

suprafața apei este supus unor legi complexe. Mișcarea mecanică (răspândirea și advecția), 

amestecarea turbulentă (dispersia, difuzia, sedimentarea (depunerea)) și modificările fizico-

chimice depind de parametrii de circulație turbulentă ai mediului marin și de proprietățile 

substanței în sine. Principalele modificări fizice și chimice ale petrolului sub influența factorilor 

externi includ evaporarea, emulsificarea, dizolvarea în apă, fotooxidarea și biodegradarea. 

 Biodegradarea este procesul de distrugere a hidrocarburilor petroliere de către bacterii, 

precum și transformarea hidrocarburilor petroliere de către animalele acvatice, în urma căreia 

zooplanctonul fie eliberează hidrocarburi împreună cu resturile nedigerate, fie mor, păstrând 

hidrocarburi în interiorul corpului. Transformarea bacteriană și oxidarea uleiului reprezintă 

principalele procese de interacțiune a petrolului cu apa. Sedimentarea se datorează faptului că 

reziduurile de petrol dificil de dizolvat, prin greutatea lor specifică se apropie de densitatea apei 

sau o depășesc și, în acest caz, se scufundă. O substanță minerală care poate fi asociată cu aceste 

reziduuri de petrol crește densitatea produselor suspendate. Ca urmare, acestea sunt spălate pe 

uscat sau se asează pe fundul corpului acvatic. 

Potrivit datelor diferiților autori, studiul protecției conductelor de petrol și gaze, a 

echipamentelor plutitoare (petroliere etc.), a structurilor de coastă și a diverselor structuri 

hidrotehnice în fața epibiozelor este strâns legată de caracteristicile fizico-geografice ale zonei de 

țărm. Necesitatea unei abordări ecologice a problemei epibiozei este indiscutabilă, avându-se  în 

vedere particularitățile comportamentului organismelor care produc epibioze în funcție de 

factorii de mediu.  

 Pe baza generalizării experienței practice existente, sunt prezentate principalele prevederi 

ale noului concept de reducere a costurilor pentru combaterea interferenţelor biologice. Baza 

noului concept este o abordare sistemică a analizei evenimentelor adverse cauzate de activitatea 

vitală a organismelor. În stadiul actual, problemele de combatere a interferenţelor biologice și 

problemele de mediu ale corpurilor de apă utilizate ca surse ale sistemelor de alimentare cu apă, 

în majoritatea cazurilor, sunt examinate în mod izolat. Cu toate acestea, organismele care 

cauzează interferențe biologice, ca orice altă formă de viață, nu există izolat, ci sunt componente 
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ale ecosistemelor acvatice. Nivelul dezvoltării lor și, prin urmare, al daunelor provocate este 

determinat în primul rând de organizarea structurală și funcțională a acestor sisteme. 

 Conform analizei materialelor extinse acumulate de-a lungul deceniilor de cercetări 

intensive în acest domeniu, aproape întotdeauna dezvoltarea masivă a oricărui organism acvatic, 

fie că este vorba de microorganisme sau de forme mari de animale și plante acvatice, conduce la 

apariția interferențelor biologice. În acest sens, singura modalitate posibilă de combatere a 

interferențelor biologice este de a preveni astfel de "focare" de dezvoltare. Există două activități 

posibile. Prima dintre acestea este distrugerea organismelor nedorite în diverse moduri. A doua 

direcție este preventivă. Aceasta constă în prevenirea apariției unor condiții pentru dezvoltarea în 

masă a acestor organisme în corpurile de apă. Evident, a doua cale este, în general, mai 

promițătoare, deoarece constă în combaterea cauzelor interferențelor biologice și nu a 

consecințelor lor. 

 Din punctul de vedere al unei abordări sistemice, lupta împotriva interferențelor biologice 

nu este considerată ca o distrugere simplă a unor specii care împiedică activitățile de producție, 

ci ca prevenirea schimbărilor în mediul acvatic care determină dezvoltarea acestor organisme. 

Foarte des, cauza principală a intensificării proceselor de mediu care conduc la formarea de 

interferenţe biologice este poluarea apei. Identificarea subiecţilor de activitate economică, 

datorită cărora ceilalți utilizatori de apă se confruntă cu interferențe biologice, în unele cazuri 

permite, prin aplicarea legislației de mediu, să se recupereze cel puțin parțial daunele provocate 

de aceste fenomene. Primul pas pe această cale este organizarea monitoringului ecologic, adică a 

unui sistem de urmărire a schimbărilor în starea unui corp de apă și de identificare a cauzelor 

deteriorării calității apei. Rezultatele obținute ne permit să stabilim cauza principală a 

interferenţelor biologice.  Cu toate acestea, datele de monitorizare nu pot fi utilizate direct ca un 

instrument eficient de tragere la răspundere a autorilor unor schimbări nedorite în mediul acvatic. 

Prin urmare, un sistem eficient de prevenire și control al interferențelor biologice trebuie să fie 

completat de auditul de mediu (eco-audit) al tuturor utilizatorilor de apă dintr-un anumit sistem 

de apă, înțeles ca o evaluare documentată cuprinzătoare a cerințelor de mediu de către o 

întreprindere sau altă entitate.  

Beneficiarii de folosinţă a apei sunt obligaţi: 

    a) să folosească raţional resursele de apă, să consume economicos apă şi să efectueze măsuri 

de remediere şi îmbunătăţire a calităţii apei; 

    b) să nu admită deversarea în obiectivele acvatice a apelor reziduale cu un conţinut de 

impurităţi peste limita admisibilă; 

    c) să prevină poluarea, impurificarea şi epuizarea obiectivelor acvatice; 
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    d) să nu admită încălcarea drepturilor, acordate altor beneficiari de folosinţă a apei, precum şi 

prejudicierea obiectivelor economice şi naturale (terenurilor, pădurilor, faunei, zăcămintelor 

minerale etc.); 

     e) să asigure epurarea normativă a apelor reziduale; 

    f) să menţină în stare de funcţionare, conform regulilor şi instrucţiunilor de exploatare, 

instalaţiile de epurare, alte instalaţii pentru gospodărirea apelor şi dispozitive tehnice, care 

afectează starea apelor, să amelioreze parametrii lor de exploatare, să ţină în modul stabilit 

evidenţa cantităţii şi calităţii apelor. 

    g) să implementeze cele mai bune tehnologii disponibile în scopul limitării deversărilor apelor 

reziduale şi consumului de apă.  

Este destul de comună opinia eronată și incompletă, conform căreia interferenţele 

biologice constau în contactul direct al organismelor cu niște noduri tehnice, iar, drept urmare a 

faptului dat, activitatea acestor noduri este perturbată. Dar, după cum arată practica, apar 

dificultăți serioase chiar dacă apa furnizată obiectului, deși nu conține organisme nedorite, ca 

urmare a activităţii lor vitale prezintă caracteristici substandard  sau datorită dezvoltării acestor 

organisme, volumul de apă furnizat obiectelor tehnice scade. Astfel, într-un sens larg, 

"biointerferenţele" sunt orice fenomene cauzate direct sau indirect de organismele vii care 

împiedică funcționarea normală a oricărui dispozitiv tehnic. 

Organismele epibionte joacă un rol deosebit de important în funcționarea sistemelor 

tehnice de alimentare cu apă a instalațiilor industriale și energetice, precum și a structurilor 

hidraulice. Daunele economice cauzate de aceste depuneri epibionte reduc uneori semnificativ 

rentabilitatea producției și, în unele cazuri, chiar necesită încetarea activității. Există cazuri de 

închidere a centralelor hidroelectrice din cauza interferențelor biologice. Din acest motiv, 

elaborarea unor măsuri eficiente de combatere a interferențelor biologice este o sarcină foarte 

urgentă. Există multe modalități diferite de a distruge organismele nedorite care se găsesc în 

sistemele de alimentare cu apă și pe suprafața structurilor hidraulice. Cu toate acestea, în ciuda 

diverselor abordări (metode chimice, fizice și mecanice de luptă), toate acestea se caracterizează 

prin faptul că efectul lor are un caracter pur temporar. După o anumită perioadă, aceiași epibionţi 

apar din nou, iar procesul de formare a biosedimentelor este uneori chiar intensificat. 

Pe baza analizei datelor proprii și a celor din literatura de specialitate, autorii au elaborat 

următoarea clasificare a interferențelor biologice care se manifestă în cadrul funcționării 

sistemelor de alimentare cu apă a instalațiilor de producere a energiei, precum şi a celor de 

captare a apei în scop industrial, menajer şi de irigaţie. 

1. Interferențe biologice apărute direct în sistemele tehnice de alimentare cu apă 

Dintre diversele tulburări biologice ale acestui grup, se pot distinge două grupe de fenomene: 1) 

biointerferenţe cauzate de activitatea vitală a organismelor care se stabilesc în interiorul 
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sistemului de alimentare cu apă, biointerferenţe cauzate de organisme autohtone (adică 

organisme care trăiesc direct pe o parte a sistemului în care se observă biointerferenţa); 2) 

interferența biologică datorată activității vitale a organismelor care trăiesc în afara sistemului, în 

sursa de alimentare cu apă. Aceste fenomene sunt denumite per ansamblu biointerferenţe cauzate 

de organisme alohtone (adică străine). În cadrul fiecăruia dintre aceste grupuri, la rândul lor, se 

pot distinge mai multe categorii distincte. 

1.1. Biointerferenţe autohtone. Aceste fenomene adverse se datorează, în principal, așa-

numitei ancrasări a suprafeței interioare a sistemelor de alimentare cu apă prin diverse 

organisme. Pentru a se referi la totalitatea acestor organisme se folosesc și termenii: epibioză și 

perifiton. Formele autohtone intră în sistem din rezervoare, dar spre deosebire de formele 

alohtone, ele sunt capabile să existe, să se dezvolte și să se înmulțească în interiorul sistemului 

multă vreme, să populeze treptat noi suprafețe și să-și mărească biomasa. Multe dintre aceste 

organisme se dezvoltă în sistemele de alimentare cu apă mai intens decât în mediul natural. 

Aceasta se datorează, în principal, lipsei de dușmani naturali și prezenței substanţelor nutritive 

aduse de un flux constant de apă. Componenţa grupului organismelor autohtone este foarte 

diversă - bacterii, ciuperci acvatice, diverse animale. În zonele deschise ale sistemelor de 

alimentare cu apă, se dezvoltă și forme de vegetaţie. Cele mai multe organisme epibionte au 

adaptări care le permit să se atașeze la suprafața unităților tehnice și să reziste la curgerea apei. 

Consecințele activității vitale a epibionţilor de dimensiuni relativ mari și a organismelor 

microscopice sunt în multe feluri diferite. Mecanismele ecologice de formare a macroepibiozelor 

și microepibiozelor sistemelor de alimentare cu apă sunt, de asemenea, semnificativ diferite și, 

prin urmare, cercetarea lor în majoritatea cazurilor se desfășoară separat unele de altele. 

1.1.1. Macroepibioza sau macroperifitonul constă din organisme relativ mari, bine 

distinse cu ochiul liber (dimensiuni mai mari de 2 mm). Baza comunității epibiozelor din cadrul 

instalaţiilor de aprovizionare cu apă este constituită aproape întotdeauna din aşa-numiţii 

sestonofagi-filtratori (sestonul este totalitatea de particule organice suspendate, inclusiv 

organisme planctonice microscopice). Diferitele forme de nevertebrate acvatice (spongieri, 

moluște etc.) aparținând acestui grup se hrănesc prin filtrarea apei care trece prin sistem. Există 

un model general - cu cât este mai mare cantitatea de materie organică suspendată în apă, cu atât 

mai intens se dezvoltă macroepibioza. La rândul său, creșterea cantității de particule organice în 

apă se datorează poluării antropice și eutrofizării corpurilor de apă. Astfel, în ciuda faptului că 

organismele epibionte autohtone se găsesc în interiorul sistemului de aprovizionare cu apă, 

nivelul lor de dezvoltare este în mare parte determinat de starea ecologică a rezervorului, care 

este folosit ca sursă de alimentare cu apă. 

Consecințele dezvoltării macroepibiozelor în cadrul unităților tehnice sunt bine 

cunoscute. În primul rând, este vorba despre reducerea debitului de apă, reducerea alimentării cu 
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apă și blocarea liniilor de apă. Daunele totale cauzate de acest tip de biointerferenţe, deși nu sunt 

calculate exact, sunt, fără îndoială, nu mai puține de zeci de milioane de dolari anual. 

 1.1.2. Ca un tip separat de interferență biologică, sunt luate în considerare diferite forme 

de biodeteriorare a materialelor datorită macroepibiozei. Unele organisme pot crește în substratul 

pe care locuiesc, distrugând-ul. Există, de asemenea, specii de animale acvatice (așa-numitele 

perforatoare), care produc găuri. În plus, produsele metabolice reziduale ale unor organisme 

acvatice sunt substanțe chimice agresive (acizi organici și anorganici, amoniac etc.) care distrug 

suprafața materialelor din care sunt fabricate componentele tehnice ale sistemelor de alimentare 

cu apă. Aceste fenomene se numesc biocoroziune. Dezvoltarea macroepibiozei poate fi, de 

asemenea, însoțită de fenomene de coroziune electrochimică care decurg din diferența de 

potențial atestată între suprafețele ancrasate și zonele fără epibioză. 

 1.1.3. Microepibioza sau microperifitonul reprezintă totalitatea de organisme 

microscopice (bacterii, ciuperci acvatice etc.) care locuiesc pe suprafața nodurilor tehnice care 

vin în contact cu mediul acvatic. Extern, acest lucru se manifestă în formarea pe suprafața 

interioară a conductelor și a unităților tehnice a așa-numitului "biofilm", adică, a unui film 

format din microorganisme (în principal bacterii) și mucusul secretat de acestea. Uneori, pentru a 

se referi la acest tip de interferenţe biologice, se utilizează noțiunile de "epibioză bacteriană" și 

"sedimente organice". În ciuda faptului că filmul microbian mucozitar conține în medie 

aproximativ 85% apă, acesta reprezintă o structură destul de solidă care rezistă efectelor 

mecanice ale curgerii apei. Grosimea biofilmului poate ajunge la câțiva centimetri, ceea ce 

limitează semnificativ fluxul de apă. Dacă filmul este format pe suprafața aparatajului de schimb 

de căldură, acest lucru reduce foarte mult eficiența lucrului său. Astfel, de exemplu, s-a constatat 

că drept consecinţă a formării unui strat de epibioză cu o grosime de doar 0,1 mm pe tuburile 

condensatoarelor termocentralelor electrice, transferul de căldură a scăzut de la 3700 la 900 kcal 

/ (m²h grad), adică de peste 4 ori. 

 Ca și în cazul celorlalte tipuri de biointerferenţe, intensitatea formării biofilmului depinde 

în principal de calitatea apei care intră în sistem. Principala sursă de "nutriție" a bacteriilor care 

formează un biofilm este materia organică dizolvată (DOM) adusă cu un curent de apă. Cu cât 

concentrația de DOM în rezervor este mai mare, cu atât mai intensă este formarea biofilmelor. 

La rândul său, principala sursă de DOM în corpurile de apă sunt procesele de poluare și 

eutrofizare a acestora. Mecanismele ecologice ale acestor fenomene vor fi discutate mai jos. 

Aici, ca o ilustrare, putem cita următoarele date interesante obținute în cursul experimentelor 

care simulează creșterea unui biofilm. După cum au arătat rezultatele obținute, creșterea 

biofilmului cu un aport mediu de materie organică egală cu 0,25 g / l materie organică uscată 

fără cenușă pe zi a fost de 0,016 mm, cu o scădere a aportului la 0,16 g / l / zi, această valoare a 
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fost redusă la 0,013 mm și, în sfârșit, la aportul de 0,064 g / zi de materie organică, creșterea 

filmului a constituit 0,0066 mm. 

 1.1.4. Corodarea microbiană. Diverse produse metabolice reziduale ale bacteriilor și altor 

microorganisme care formează un biofilm (oxigen, dioxid de carbon, amoniac, hidrogen sulfurat, 

acizi organici etc.) pot provoca biocoroziune metalică. Intensitatea coroziunii microbiene 

depinde în mare măsură de grupul de microorganisme ce manifestă dezvoltare preferențială. 

Aceasta, la rândul său, este determinată de compoziția apei care intră în sistemul de alimentare 

cu apă. 

 Rolul bacteriilor thionice și heterotrofe este deosebit de important în procesul de corodare 

microbiană. Bacteriile thionice, în cursul activităţii vitale, oxidează compușii sulfului conținuţi în 

apă, rezultând acid sulfuric. Acest grup de microorganisme se dezvoltă intens în sistemele de 

alimentare cu apă, de regulă, numai atunci când apa care intră în acestea conține o cantitate 

semnificativă de hidrogen sulfurat. În mod obișnuit, acest lucru se observă în rezervoarele 

poluate de instalațiile de uz casnic și de canalizare. Bacteriile heterotrofe capătă energie prin 

descompunerea materiei organice. În același timp, se formează o serie de substanțe chimice 

agresive - acizi organici, amoniac, hidrogen sulfurat, peroxizi etc. Dezvoltarea intensivă a 

bacteriilor heterotrofe în microepibiozele sistemelor de alimentare cu apă este posibilă numai 

atunci când apa intră în contact cu materii organice (de ex. apă uzată menajeră). 

 1.2. Biointerferenţe alohtone, adică dificultăți apărute atunci când în sistemele de 

alimentare cu apă ajung organisme care nu sunt capabile să trăiască în interiorul lor.  

 1.2.1. Înfundarea grilajelor și a filtrelor pe admisie a apei prin plante plutitoare și slab 

atașate (macrofite). În corpurile de apă din zona temperată, astfel de forme includ, în primul 

rând, speciile din genul Ceratophýllum, elodeea și algele filamentoase verzi, care formează 

clustere de nămol. Dezvoltarea masivă a tuturor acestor specii este determinată de eutrofizarea 

apei. După cum au arătat studiile, motivul principal îl reprezintă influxul unei mari cantități de 

efluenți de pe teritoriul oraşelor.. 

 În zona subtropicală, dificultăți foarte grave în funcționarea sistemelor de alimentare cu 

apă sunt cauzate de zambila de apă (Eichhórnia crássipes), o plantă mare plutitoare pe suprafața 

apei. Recent, a apărut o amenințare reală a apariției acestei specii în corpurile tehnologice de apă 

ale zonei temperate, a căror temperatură din cauza poluării termice a apei diferă de cea naturală. 

Probabilitatea unor evenimente de poluare biologică în acest caz este foarte mare, deoarece 

zambila de apă este folosită ca plantă ornamentală pentru acvariu. În plus, această specie este 

propusă a fi utilizată în sistemele de purificare biologică a apei. Au existat, de asemenea, 

propuneri foarte nejudicioase privind cultivarea zambilei de apă în complexele energetic-

biologice din rezervoarele-răcitoare ale centralelor nucleare. Astfel, poluarea termică și biologică 
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a corpurilor de apă din zona temperată, per ansamblu, poate provoca, de asemenea, apariția 

acestui tip de perturbare biologică. 

 1.2.2. Pătrunderea în sistemele de aprovizionare cu apă a animalelor acvatice. În unele 

cazuri, acest lucru poate duce la înfundarea liniilor de apă și la defectarea anumitor unități 

tehnice. Acest tip de interferență biologică este, de asemenea, cauzată de deteriorarea condițiilor 

de mediu în rezervoarele-surse de alimentare cu apă. Cel mai frecvent exemplu este infecția 

masivă a peștilor din rezervoare cu helminţi și pierderea parțială de către aceştia a activităţii 

motorii. Ca urmare, aceşti pești nu sunt capabili să reziste la curgerea apei și astfel se 

acumulează la grilajele dispozitivelor de admisie a apei. 

 Fenomene similare pot fi observate şi în acele cazuri în care la aportul de apă se 

acumulează pești, răniți la parcurgerea nodurilor hidrotehnice situate în amonte sau în altă parte a 

rezervorului. Pierderea activității motorii a peştilor poate fi provocată și de poluarea apei prin 

scurgeri industriale toxice. 

 2. Interferențele biologice condiţionate de schimbarea calității apei introduse în 

sistemul de alimentare cu apă și de starea ecologică a sursei de alimentare cu apă  

O caracteristică distinctivă a biointerferenţelor acestui grup este aceea că organismele în sine nu 

sunt în contact cu nodurile tehnice. Prin urmare, determinarea cauzelor lor reale este o sarcină 

mai complexă. Cu toate acestea, efectuarea unor studii de mediu competente poate rezolva cu 

succes aceste probleme. 

 2.1. Blocarea grilelor de admisie a apei cu carcase de animale în timpul morții lor în masă 

într-un bazin acvatic. Fenomene similare, de asemenea, în majoritatea covârșitoare a cazurilor, 

sunt asociate cu diferite forme de impact antropic asupra corpurilor de apă. Cele mai importante 

dintre acestea sunt evacuările în formă de salve ale apelor reziduale foarte toxice care ajung 

astfel în rezervoare, pieirea în masă a animalelor ca urmare a deversărilor de canalizare. Aspectul 

masiv al cadavrelor animale la admisia apei este adesea observat și în perioadele de "înflorire" a 

corpurilor de apă cu alge albastre-verzi. În timpul activității lor vitale, algele eliberează substanțe 

toxice în apă. Odată cu descompunerea masei necrotizate de alge, regimul de oxigen se 

deteriorează brusc. La rândul lor, "înfloririle" sunt aproape întotdeauna rezultatul eutrofizării 

antropice a corpurilor de apă.  

 2.2. Înfundarea conductelor de apă și a unităților tehnice cu așa-numitul "material 

biologic atras" (sedimente atrase), adică fragmente ale corpurilor de organisme și organisme 

parțial vii care sunt atrase în sistemul de alimentare cu apă cu un curent de apă. Numărul lor total 

poate fi foarte mare, iar compoziția este variată (bucăți din cochilii de moluşte, fragmente de 

vegetație acvatică etc.). Ca și în cazul altor tipuri de interferențe biologice, cantitatea de 

sedimente atrase, în multe privințe, este determinată de starea ecologică a rezervorului din care 

este preluată apa. Există două tipuri de biointerferenţe în cadrul acestui grup: 
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 2.2.1. Blocarea grilelor, a filtrelor și a liniilor de apă cu părțile moarte ale plantelor 

(macrofite). O trăsătură distinctivă a acestui tip de interferență biologică este faptul că tipurile de 

vegetație care sunt puternic atașate la sol și în alte condiții nu creează dificultăți vizibile în 

funcționarea sistemelor de alimentare cu apă pot lua parte la apariția acesteia. Masa care a murit 

din vegetația acvatică poate fi, de asemenea, datorată diferitelor influențe antropice. De exemplu, 

conform observațiilor noastre, astfel de fenomene apar în cazul creșterilor extreme ale 

temperaturii apei până la 30°C în zonele în care sistemele de răcire ale unor instalații energetice 

sunt descărcate. Moartea plantelor poate fi asociată cu pătrunderea deșeurilor industriale toxice 

din alte unități de producție în rezervoare, precum și cu o creștere semnificativă a turbidității 

apei. Moartea vegetației acvatice superioare apare și în perioadele de "înflorire" a corpurilor de 

apă provocate de către algele albastre-verzi, ce reprezintă aproape întotdeauna rezultatul 

eutrofizării lor. 

 2.2.2. Blocarea sistemelor de admisie a apei cu cadavre de animale în timpul morții lor în 

masă în cadrul bazinului acvatic. Aceste fenomene, în cele mai multe cazuri, sunt provocate de 

diverse forme de impact antropic asupra bazinelor acvatice. Cele mai importante dintre aceste 

forme de impact antropic sunt pătrunderile de mare intensitate în bazin a apelor reziduale foarte 

toxice și pieirea în masă a animalelor ca urmare a deversărilor de canalizare. Moartea în masă a 

animalelor este adesea observată și în perioadele de "înflorire" a corpurilor de apă cu alge 

albastre-verzi. În timpul activității lor vitale, algele eliberează substanțe toxice în apă. Odată cu 

descompunerea masei de alge în putrefacţie, regimul de oxigen se deteriorează brusc. 

 2.3. Inițierea biologică a procesului de ancrasare (formarea depozitelor anorganice). 

Ancrasarea este un tip de interferență foarte comun și bine cunoscut, care duce la o scădere a 

consumului de apă, uneori chiar la blocarea conductelor și o la o scădere a transferului de 

căldură. 

 Acest proces este de obicei asociat exclusiv cu parametrii hidrochimici ai apei (conținutul 

de ioni de calciu etc.). Cu toate acestea, factorii biologici, adică influența activității vitale a 

diferitelor organisme, sunt adesea de o importanță nu mai mică. Prin urmare, în multe cazuri, 

ancrasarea poate fi considerată ca un tip de biointerferenţe. 

 Intensitatea ancrasării poate fi semnificativ influenţată de o schimbare a echilibrului 

carbonat-calciu datorită proceselor biotice. Astfel, procesele intensive de fotosinteză sunt însoțite 

de alcalinizarea mediului și suprasaturarea apei cu carbonat de calciu, ceea ce conduce la o 

intensificare accentuată a procesului de ancrasare. La rândul său, intensitatea fotosintezei în 

rezervorul acvatic, din care se captează apa, crește ca rezultat al eutrofizării sale.  

 Există o serie de factori suplimentari care contribuie la precipitarea fazei solide de 

carbonat de calciu din soluții suprasaturate. Aceştia includ: organismele acvatice care fac parte 

din epibioză și utilizează carbonatul de calciu pentru a construi scheletul, prezența particulelor 
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microscopice aluvionare de carbonat de calciu (de exemplu, cele mai mici fragmente ale 

scoicilor de moluşte, etc.) care servesc ca centre de cristalizare și de accelerare a acesteia. 

Intrarea acestor particule în sistemul de alimentare cu apă poate, de asemenea, să crească 

semnificativ intensitatea formării depunerilor de calcar. 

 2.4. Coroziunea cauzată de descompunerea organismelor într-un bazin acvatic. Odată cu 

descompunerea intensă în rezervor a unei cantități mari de vegetație acvatică, se formează o serie 

de substanțe chimic agresive (hidrogen sulfurat etc.), care provoacă coroziunea echipamentului 

spălat de apă. De regulă, asemenea fenomene sunt observate ca consecințe ale așa-numitei 

"poluări secundare" a corpurilor de apă. Acest tip de poluare constă în faptul că produsele sale nu 

sunt introduse în rezervor din exterior, ci apar ca urmare a proceselor care apar direct în mediul 

acvatic. Cel mai obișnuit caz de poluare secundară poate fi reprezentat sub forma următorului 

lanț de evenimente: în primul rând, afluxul de fosfor suplimentar în rezervor, cu eutrofizare 

chimică, provoacă o dezvoltare intensă a plantelor acvatice; apoi apare descompunerea masei 

vegetale formate, ca rezultat al poluării secundare a mediului acvatic. Astfel, în ciuda faptului că 

deteriorarea calității apei apare ca urmare a proceselor de descompunere aparent "naturale", 

cauza sa principală este influxul de efluenți bogați în fosfor în corpul apei. Prin urmare, şi în 

acest caz se poate identifica drept cauză a deteriorării situației ecologice factorul antropogen 

specific. 

Intrarea substanțelor chimice agresive în sistemul de alimentare cu apă poate fi observată 

și în timpul descompunerii unei cantități semnificative de animale moarte într-un corp acvatic. 

3. Interferența biologică rezultată din modificarea caracteristicilor de proiectare a 

rezervorului-sursă de alimentare cu apă. Instalația de producție, sistemul și sursa de alimentare 

cu apă constituie un singur sistem natural-tehnogen. Prin urmare, o schimbare nedorită a 

parametrilor unui rezervor datorită activității vitale a organismelor poate fi considerată ca un tip 

de interferență biologică, chiar și atunci când calitatea apei care intră în sistemul de alimentare 

cu apă nu cauzează dificultăți în funcționarea nodurilor tehnice. În cadrul acestui grup, 

următoarele fenomene sunt importante: 

3.1. Supraaglomerarea vegetală a rezervorului, care împiedică circulația apei. 

Supraaglomerarea canalelor de aprovizionare de către plantele acvatice mari (macrofite) reduce 

capacitatea lor de producție. Formarea unor aglomeraţii vegetale de coastă extinse în 

rezervoarele-răcitoare reduce suprafața de împrăștiere a apelor încălzite, în cadrul căreia răcirea 

se limitează la interfața apă-aer. Principalul motiv al supraaglomerării vegetale intensive a 

corpurilor de apă este eutrofizarea lor antropogenă. 

 3.2. Reducerea intensității transferului de căldură la interfața apă-aer, datorită înfloririi 

apei de către microalgele planctonice (fitoplancton). Acest tip de interferență biologică are, de 

asemenea, importanță în iazurile de răcire: în timpul dezvoltării în masă, celulele de alge din 
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cadrul fitoplanctonului formează un strat continuu destul de dens la suprafața apei, reducând în 

mod semnificativ rata de schimb de căldură. Ca urmare, capacitatea de răcire a rezervorului 

scade și, ca rezultat, eficiența centralei electrice scade. Principalul motiv şi pentru acest tip de 

interferență biologică este eutrofizarea apei. 

 3.3. Înnămolirea rezervorului ca rezultat al formării sedimentelor biogene. Dezvoltarea 

intensivă a unor specii de organisme acvatice conduce la formarea de sedimente groase la fundul 

rezervoarelor. Mai întâi de toate, acest aspect se referă la molusca bivalvă Dreissena. În zonele 

cu populaţii dense ale acestei specii, grosimea stratului de cochilii depuse poate ajunge la câțiva 

metri. Distribuția Dreissenei este în principal asociată cu activitățile umane. Din acest motiv, 

Dreissena populează din ce în ce mai multe rezervoare noi care servesc ca surse de alimentare cu 

apă. Prin urmare, şi apariția acestui tip de biointerferenţe, într-o anumită măsură, poate fi 

considerată ca urmare a poluării biologice a apei. Înnămolirea corpurilor de apă poate apărea, de 

asemenea, prin dezvoltarea intensă a macrofitelor în corpurile de apă eutrofizate. 

 Formarea unor sedimente biogene abundente reduce capacitatea de transport a canalelor 

de conducte și creează condiții pentru penetrarea în sistemele de alimentare cu apă a încărcăturii 

de sedimentului. 

 Analizând materialele de mai sus, putem concluziona că formarea de perturbări biologice 

în sistemele de alimentare cu apă are loc în două cazuri. 

 În primul rând, cel mai adesea producerea de interferenţă biologice apare ca un focar de 

dezvoltare a unor organisme. Aceasta se întâmplă de obicei în condiții de deteriorare a calității 

mediului acvatic. În ecosistemele stabile, astfel de fenomene, de regulă, nu sunt observate. Acest 

lucru este împiedicat de un sistem complex de mecanisme de reglare care păstrează numărul 

tuturor componentelor comunităților biotice la un anumit nivel. De aceea, dezvoltarea masivă a 

formelor nedorite este, de obicei, precedată de distrugerea organizării structurale și funcționale a 

ecosistemului acvatic și pierderea parțială a capacității sale de autoreglare. De exemplu, poluarea 

severă a apei, cauzând o moarte masivă a multor specii, în unele cazuri creează simultan condiții 

pentru dezvoltarea rapidă a altor organisme care nu puteau rezista anterior concurenței. 

Distrugerea desișurilor de vegetație acvatică superioară cu erbicide poate provoca înflorirea 

ulterioară a rezervoarelor cu alge albastre-verzi. Cosirea desişurilor de stuf care împiedică fluxul 

de apă, provoacă dezvoltarea rapidă a formelor de vegetație slab atașate, care creează o 

interferență biologică mai gravă atunci când pătrund în conducte. 

În al doilea rând, biointerferenţele apar ca urmare a pieirii în masă a organismelor 

acvatice sau a necrozării unor părți din corpul plantelor acvatice, observată de obicei în cazul 

unei deteriorări semnificative a condițiilor de mediu din rezervor, ce rezultă din activitățile 

umane (evacuarea apelor reziduale toxice, încălzirea extremă a apei etc.) . 
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În acest context, menţionăm cele două procese importante ale impactului antropic asupra 

rezervoarelor: poluarea și eutrofizarea apelor. 

Deși procesele de poluare și eutrofizare a corpurilor de apă sunt strâns legate, 

interdependente (ambele procese sunt rezultatul intrării în mediul acvatic sau al formării de 

substanțe străine în ea), există o diferență fundamentală între ele. 

Sub noţiunea de poluare a corpurilor de apă, se înțelege, de obicei, debitul în mediul 

acvatic sau acumularea în el a substanțelor sau a altor agenți care pot avea efecte nedorite asupra 

organismelor acvatice și pot reduce calitatea apei.  

Sub aspectul problemei avute în vedere, poluarea chimică, termică și biologică a 

corpurilor de apă prezintă un interes deosebit. Poluarea chimică constă în introducerea de 

substanțe toxice în corpurile de apă sau în formarea unor astfel de substanțe în corpurile de apă 

ca urmare a activității umane. În același timp, poluarea chimică a mediului poate fi considerată 

ca apariția în ea a unor substanțe neobișnuite pentru aceasta (sintetizate în mod artificial) și o 

creștere a conținutului componentelor sale obișnuite în mediu la un nivel care cauzează 

consecințe negative asupra mediului. Poluarea termică este o creștere artificială a temperaturii 

corpurilor de apă asociată cu deversarea apei încălzite în ele. Există două grupuri de efecte 

diferite asociate cu poluarea termică: efectele creșterii temperaturilor sub-extreme și efectele 

creșterii temperaturilor extreme. Efectele termice sub-extreme (creșterea temperaturii până la 

30°C) conduc la intensificarea proceselor bioproductive în rezervor. Încălzirea extremă a apei 

(peste 30°C) determină moartea masivă a organismelor care locuiesc într-un corp acvatic. 

Poluarea biologică reprezintă pătrunderea în rezervoare și dezvoltarea în ele a unor organisme, 

care anterior nu au fost aici semnalate. Odată cu dezvoltarea lor în masă, aceste noi specii 

invazive elimină uneori complet speciile preexistente, perturbă structura ecosistemelor acvatice 

și pot chiar provoca schimbări în compoziția chimică a apei. Foarte des, cauza poluării biologice 

este activitatea umană. 

Prin eutrofizare se înțelege o creștere a conținutului de azot, fosfor și alte elemente 

biogene în corpurile de apă, care determină o creștere a intensității producției primare de materie 

organică, stimulează creșterea algelor și a plantelor acvatice superioare. Cu alte cuvinte, 

eutrofizarea este un "îngrășământ" nedorit al corpurilor de apă. 

Anterior, a fost destul de larg răspândit punctul de vedere, conform căruia, între anumite 

limite, eutrofizarea, în corespundere cu interesele practice de obținere a producției biologice a 

corpurilor de apă, este un proces util. De exemplu, cu o eutrofizare relativ redusă, potențialul de 

pescuit al rezervorului crește. Cu toate acestea, pe măsură ce eutrofizarea apei crește, efectele 

acesteia devin aproape întotdeauna extrem de nedorite. Există o deteriorare a regimului de 

oxigen din rezervor, calitatea apei este redusă semnificativ, multe specii de animale acvatice 

valoroase din punct de vedere economic își reduc numărul sau dispar complet din rezervor. 
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Astfel, este în general acceptat faptul că eutrofizarea antropogenă a apelor, ca și poluarea 

acestora, este un proces dăunător, ceea ce duce la deteriorarea stării ecologice a unui rezervor.  

După cum reiese din mecanismele descrise mai sus privind formarea diverselor 

interferențe biologice, ele se bazează pe procesele de poluare a apei și eutrofizare. Dar, în ultimă 

instanță, fiecare tip de poluare sau eutrofizare are propriul său "vinovat", adică o entitate juridică 

sau o persoană care, conform legislației actuale, este responsabilă pentru aceste acțiuni. Mai 

mult, această persoană este obligată să despăgubească daunele suferite de alte persoane juridice 

și fizice din cauza deteriorării mediului cauzată de activitățile sale. Anume pe acest raţionament 

se bazează sistemul propus de management de mediu pentru sistemele de alimentare cu apă. 

Este evident că, chiar dacă cunoaștem cauza biointerferenţelor, este dificil să solicităm 

direct compensarea daunelor. Această problemă poate fi rezolvată doar în mai multe etape, la 

fiecare dintre care se stabilesc obiective specifice și se obține un anumit rezultat. 

Prima etapă constă în documentarea faptului biointerferenţei și stabilirea daunelor 

economice suferite. Apoi, este întreprins un studiu al mecanismului de apariție a acestui 

fenomen. 

Scopul etapei a doua este stabilirea unei legături între apariția biointerferenţei și 

schimbarea stării ecologice a rezervorului, care servește ca sursă de alimentare cu apă. Acest 

obiectiv este realizat prin organizarea de monitorizare a mediului. Rezultatele sale ar trebui să 

fie: 

1) o evaluare documentată a stării ecologice a rezervorului, pe baza unei analize a 

tendințelor observate în dinamica principalilor indicatori ai calității mediului acvatic; 

2) identificarea surselor de deteriorare a calității mediului acvatic. 

Cu toate acestea, în sine, determinarea făptuitorilor de deteriorarea situației de mediu nu 

dă dreptul de a solicita despăgubiri din partea acestora pentru pierderile suferite ca urmare a 

formării de interferențe biologice. Pentru a face acest lucru, este necesar să se stabilească faptele 

de încălcare de către persoanele juridice și fizice a legislației în vigoare. 

Prin urmare, a treia etapă include procedura de audit extern de mediu obligatoriu, care 

constă în verificarea conformității activităților acestor persoane cu normele legislației de mediu. 

Ecoauditul obligatoriu se efectuează în conformitate cu decizia organelor de supraveghere ale 

autorității executive. Drept fundament al acestei decizii servesc rezultatele monitorizării de 

mediu obținute în timpul celei de-a doua etape. 

Ultima, a patra etapă este executarea cererilor de despăgubire pentru daunele cauzate de 

formarea de interferențe biologice. Această documentație trebuie să includă: 

▪ documente care atestă încălcarea legislației de mediu de către o persoană vinovată 

de deteriorarea stării ecologice a unui corp de apă; 

▪ documente care argumentează daunele cauzate corpului de apă; 
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▪ documente care dovedesc valoarea pierderilor suferite de întreprindere, în al cărei 

sistem tehnic de aprovizionare cu apă a fost generată o interferență biologică 

gravă; 

▪ documente care stabilesc relația dintre apariția interferențelor biologice și 

degradarea mediului rezervorului. 

 

Tabelul 5. Principalele tipuri de interferențe biologice cauzate de diferite tipuri de 

deteriorare a calității mediului acvatic. 

 

Tipul de poluare 

Factorul care condiționează 

apariția interferenței 

biologice 

 

Natura interferențelor biologice 

Poluarea chimică Eliberarea substanțelor toxice 

în apă 

Blocarea rețelelor, a filtrelor și a liniilor de 

apă de către organisme moarte 

Coroziunea materialelor datorită 

descompunerii organismelor moarte într-un 

corp acvatic 

Creșterea cantității de 

substanță organică dizolvată 

(SOD) în apă 

Formarea intensivă a biofilmului 

Corodarea microbiană 

Creșterea cantității de 

suspensie  

Intensificarea formării depunerilor 

calcaroase 

Creșterea biomasei macroepibionților 

Poluarea 

termică 

Efect termic sub-

extrem 

(până la 30°C) 

Intensificarea proceselor 

bioproductive (fotosinteza) 

Intensificarea formării depunerilor 

calcaroase 

Formarea intensivă a biofilmului 

Corodarea microbiană 

Creșterea cantității de 

substanță organică dizolvată 

(SOD) în apă ca urmare a 

intensificării proceselor de 

descompunere 

Formarea intensivă a biofilmului 

Corodarea microbiană 

Efect termic extrem 

(peste  30°C) 

Moartea în masă a 

organismelor acvatice 

Obturarea grilajelor, filtrelor și conductelor 

de apă 

Formarea sedimentelor aduse 

Creșterea cantității SOD din 

cauza morții organismelor 

Formarea intensivă a biofilmului; 

corodarea microbiană 

Creșterea materiei în 

suspensie ca urmare a morții 

organismelor și a 

descompunerii acestora 

Intensificarea formării depunerilor 

calcaroase 
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Poluarea 

biologică 

Instalarea 

moluștelor 

Dreissena 

polymorpha 

Fixarea moluștelor în 

interiorul sistemului de 

alimentare cu apă 

Creșterea biomasei macroepibiozei 

Formarea de populații dense 

de moluște în zona de admisie 

a apei 

Formarea sedimentelor aduse 

Formarea depozitelor biogene 

în partea bentonică a 

rezervorului 

Formarea depozitelor biogene în partea 

bentonică a rezervorului 

Eutrofizarea apei Explozii de „înflorire” cu alge 

albastre-verzi 

Intensificarea formării depunerilor 

calcaroase 

Blocarea grilelor, a filtrelor și a liniilor de 

apă de către organismele care au murit ca 

urmare a înfloririi apelor 

Coroziunea materialelor datorită proceselor 

de descompunere a maselor algale (poluare 

secundară) 

Reducerea capacității de răcire a rezervorului 

Năpădirea bazinului acvatic 

de către macrofite 

Intensificarea formării depunerilor 

calcaroase 

Blocarea rețelelor, a filtrelor și a liniilor de 

apă prin forme plutitoare și slab atașate, 

precum și prin distrugerea unor părți ale 

plantelor acvatice 

Reducerea capacității de admisie și tranzitare 

a canalelor, îngreunarea circulației apei 

Creșterea cantității de sedimente aduse 

Formarea depozitelor biogene în partea 

bentonică a rezervorului 

Creșterea cantității de 

substanță organică dizolvată 

(SOD) în apă 

Formarea intensivă a biofilmului 

Corodarea microbiană 

Creșterea conținutului de 

suspensie organică (seston) în 

apă 

Creșterea biomasei macroepibiozei 

Intensificarea formării depunerilor 

calcaroase 

 

O epibioză reprezintă totalitatea unor micro- și macroorganisme care s-au stabilit pe 

suprafețele unor substraturi solide ce s-au  aflat în apa marină sau cea dulce pentru o perioadă 

relativ lungă de timp. Compoziția biocenozelor pe substraturi solide include atât formele atașate, 

cât și mobile, care trăiesc printre ele și găsesc acolo refugiu, hrană, loc pentru reproducere etc. 

Printre speciile epibionte, cele mai frecvente sunt moluștele bivalve, crustaceele din ordinul 

Cirripedia, briozoare, polipi hidroizi, viermi policheți, ascidii, polipi coralieri, spongieri, alge, 
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microorganisme. Speciile mobile ale epibiozelor sunt reprezentate predominant de moluște, 

polichete, crustacee, pești. Biocenozele epibiozelor servesc drept surse ale unor stadii de 

repopulare a agenților epibionți pentru obiective hidrotehnice aflate la distanțe de zeci, frecvent 

chiar sute de kilometri de aceste substraturi.  

 Ca regulă, epibioza marină este împărțită în două tipuri – de coastă și oceanică. Epibioza 

costieră, caracteristică și pentru corpurile acvatice dulcicole, este caracterizată de cea mai mare 

diversitate de specii și posedă capacitatea de a forma o biomasă uriașă, a cărei cantitate, în 

condiții favorabile, poate depăși 300 kg pe 1 m² de substrat. Acest tip de epibioză are cea mai 

mare importanță practică, deoarece se află în zonele de coastă, în care este concentrată 

majoritatea substraturilor de origine antropică. Epibioza pelagică se caracterizează printr-o 

diversitate mică a speciilor, o rată excepțională de creștere a organismelor epibionte, un număr 

din ce în ce mai mare de substraturi plutitoare și fixe adecvate pentru fixarea acestor organisme.  

 Anumite date aduse în literatura de specialitate indică asupra faptului, că, în ultimii ani, 

datorită schimbărilor în situația ecologică din corpurile acvatice și adaptării organismelor la 

condițiile de viață noi, vitalitatea și agresivitatea agenților epibionți a crescut semnificativ. 

Apariţia interferenţelor de natură biologică în sistemele de alimentare cu apă se manifestă 

în două cazuri. 

În primul rând, cel mai adesea, producerea de  interferenţe biologice apare ca un focar de 

dezvoltare a unor organisme. Acest lucru apare de obicei în condiții de deteriorare a calității 

mediului acvatic. În ecosistemele stabile, astfel de fenomene, ca regulă, nu sunt semnalate. Acest 

lucru este împiedicat de un sistem complex de mecanisme de reglementare care păstrează 

numărul tuturor componentelor comunităților biotice la un anumit nivel. Prin urmare, 

dezvoltarea masivă a formelor nedorite este, de obicei, precedată de distrugerea organizării 

structurale și funcționale a ecosistemului acvatic și de pierderea parțială a capacității sale de 

autoreglare. De exemplu, poluarea severă a apei, care provoacă moartea în masă a multor specii, 

în unele cazuri creează simultan condiții pentru dezvoltarea rapidă a altor organisme care 

anterior nu au rezistat concurenței. Distrugerea desișurilor de vegetație acvatică superioară prin 

erbicidare poate provoca o înflorire ulterioară a corpurilor de apă cu alge verzi-albastre. Cosirea 

desişurilor de trestie, care împiedică curgerea apei, cauzează dezvoltarea rapidă a unor forme de 

vegetație slab atașate, ceea ce creează biointerferențe mai grave la intrarea în canale. 

În al doilea rând, biointerferenţele apar ca urmare a pieirii în masă a organismelor 

acvatice sau a necrozării unor părți din corpul plantelor acvatice, observată de obicei în cazul 

unei deteriorări semnificative a condițiilor de mediu din rezervor, ce rezultă din activitățile 

umane (evacuarea apelor reziduale toxice, încălzirea extremă a apei etc.). 

Instalaţiile de recepționare a apei alimentate gravitațional, prevăzute cu structuri de 

admisie cu grătare și filtre, conductele de aspirație și presiune (în special în cadrul lacurilor de 
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acumulare) sunt supuse biodepunerilor produse de organismele acvatice. Cei mai frecvenţi 

hidrobionți cu rol de formare a biodepunerilor în cadrul ecosistemelor acvatice dulcicole sunt 

moluștele Dreissena. Asemenea interferenţe biologice, adesea semnificative, pot duce la pierderi 

hidraulice mari în sistemele gravitaționale și aspiraționale de captare a apei și amenință să 

oprească funcționarea stațiilor de pompare. În sistemele de alimentare cu apă, Dreissena se 

deplasează rar, în mod independent. Mișcarea are loc sub influența fluxului de apă. Coloniile 

Dreissena trăiesc pe structurile subacvatice din beton armat ale receptoarelor de apă, ale 

pompelor stațiilor de pompare, ale plăcilor căuşelor de admisie a apei, pe capete, conducte de 

gravitație și aspirație, pe grile, plase și filtre, în conductele de apă sub presiune ale stațiilor de 

pompare. 

Grosimea stratului de Dreissena pe pereții interiori ai conductelor poate ajunge la 7-10 

cm, iar masa depunerilor până la 5-7 kg/m2. Depunerile biologice măresc semnificativ rezistența 

în conducte și condiţionează cheltuieli suplimentare de energie electrică pentru captarea și 

distribuția apei. Acest lucru condiţionează necesitatea combaterii moluştei Dreissena în 

instalațiile existente de admisie a apei nu numai pentru furnizarea neîntreruptă a apei, ci și ca 

măsură de economisire a energiei. Larvele de Dreissena pot penetra nu numai filtrele cu 

granulație grosieră, plasele și microfiltrele, ci și filtrele cu nisip fin (cu viteză mare și lentă), ceea 

ce afectează negativ tehnologia de tratare a apei din întregul sistem. Prin urmare, este important 

să se prevină intrarea hidrobionților în dispozitivele de admisie a apei. 

Biodepunerile au provocat numeroase probleme în funcționarea staţiilor de admisie  a 

apei în multe orașe. Biointerferenţele ar putea reduce diametrul conductei cu o treime, iar 

experiența străină de exploatare a conductelor de admisie a apei arată posibilitatea blocării 

complete a conductelor de către Dreissena.  

Prevenirea pătrunderii hidrobionților în prizele de apă oferă un efect dublu: 

– asigură capacitatea maximă de admisie a apei și, prin urmare, absența unui consum 

suplimentar de energie; 

– îmbunătățește calitatea apei care intră în tratare, prin aceasta reducându-se costurile 

de operare asociate purificării apei. 

Măsurile preventive au o importanță primordială în lupta împotriva epibiozelor. 

Cunoscându-se legităţile generale care ar descrie habitatul și ontogeneza moluştei Dreissena, 

este posibil să se prevină impactul acesteia asupra aportului de apă în staţiile de admisie. În 

multe lacuri, cantitatea maximă de Dreissena apare la o adâncime de 5-15 și 10-20 m, în bazinul 

fluviului Nistru - la o adâncime de 2 ... 9 m. În timpul iernii, la o temperatură de 5 ... 8°C, 

Dreissena nu se înmulțește. În majoritatea canalelor, Dreissena trăiește în stratul inferior. 

Reproducerea intensivă a moluştelor Dreissena începe atunci când temperatura apei se ridică la 

16°C, iar nivelul maxim de creștere și dezvoltare este atins la 21 ... 25°C. În regiunile sudice, 
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dinamica creșterii numărului de larve de moluște are două vârfuri - în lunile iulie și august. 

Ciclul de viață al moluştei Dreissena este de 5-6 ani.  

Localizarea ferestrelor de admisie a apei la diferite adâncimi și variantele de funcționare 

a acestora în funcție de anotimpurile anului vor face posibilă reducerea intrării exemplarelor de 

Dreissena în receptoarele de apă. Unul dintre mijloacele disponibile și eficiente de prevenire a 

biodepunerilor este clorinarea preliminară a apei cu furnizarea de clor în orificiile de admisie a 

apei. Dozarea clorului se stabilește în funcție de compoziția speciilor de hidrobionți care trăiesc 

într-o anumită zonă geografică. Formarea biodepunerilor în prizele de apă este împiedicată la un 

conținut de clor rezidual de până la 0,3 mg/l.  Preclorarea apei la prizele de apă are mai multe 

scopuri: combaterea hidrobionților, îmbunătățirea calității apei, protecția peștilor.  

Pentru a obține informații reale privind dinamica creșterii depunerilor de Dreissena pe 

capetele conductelor de admisie, este de dorit să se efectueze o monitorizare anuală de 2-3 ani și, 

ulterior, să se corecteze perioada de observație pe baza rezultatelor obținute. Curățarea suprafeței 

exterioare și interioare a capetelor de admisie contra depunerilor de Dreissena și sedimentelor 

minerale şi organice trebuie efectuată cu o periodicitate de 3 ani. În caz contrar, toate depunerile 

(gunoaiele, sedimentele de fund, molusca Dreissena, etc.) înfundă complet ferestrele de admisie 

a apei, grătarele de reținere și materialul filtrant al capetelor conductelor de admisie a apei. Pe 

măsură ce secțiunea transversală a capetelor funcţionale de admisie a apei scade, rata de curgere 

a apei în capul conductei prin capacele închise neermetic ale camerelor de filtrare și de captare a 

apei crește semnificativ, ceea ce conduce, în plus, la un aport intensiv de diferite resturi de fund, 

sedimente siltice și de moluste Dreissena în interiorul sistemului de admisie a apei. Aceasta, la 

rândul său, poate duce la ieşirea din funcţiune a pompelor submersibile adânci ale stației de 

pompare  și la oprirea aportului de apă. Din păcate, datorită prezenței unui spațiu între plăcile de 

beton ale învelișului și camera capului de admisie, filtrul volumetric de tip "capcană" nu oferă o 

barieră sigură în cadrul structurii de admisie a apei ce ar împiedica pătrunderea în ea a 

hidrobionților de talie nu prea mare, inclusiv a moluștelor, în primele etape de metamorfoză, 

caracterizate prin dimensiuni mici. Acest lucru creează dificultăți suplimentare în funcționarea 

instalației de admisie a apei. Practic, molusca Dreissena (Dreissena polymorpha), la stadiul 

larvar, penetrează uşor prin filtrele de pește, folosind drept substrat de fixare peretele interior al 

capului de admisie și suprafața materialului filtrant. Moluștele creează obstacole majore în 

aprovizionarea cu apă, reducând secțiunea transversală efectivă a rețelelor și a ferestrelor de 

admisie a apei din capete, scoţând din uz echipamentele scumpe de pompare și, prin urmare, 

instalațiile de admisie a apei de acest tip au nevoie de servicii periodice de curăţare. 
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Fig. 8. Diagrama procesului de formare a interferențelor biologice și a 

sistemului de management de mediu pentru eliminarea acestora. 
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Fig. 9. Etapele principale ale managementului de mediu pentru problemele asociate 

apariției biointerferenţelor. 
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 Procesul de degradare antropogenă a corpurilor de apă, indiferent de tipul, geneza, scara și 

locația lor, este de natură generală și cu caracter de legitate, reprezentând o serie de faze 

succesive. Dezvoltarea metodelor de îmbunătățire a stării ecologice a corpurilor de apă ar trebui 

să se bazeze pe luarea în considerare a fazei degradării lor antropice. Măsurile de mediu pot duce 

la îmbunătățirea durabilă a stării corpurilor de apă numai în stadiile incipiente ale degradării 

antropogene. În etapele finale de degradare, o îmbunătățire reală a stării lor este posibilă numai 

ca urmare a unor măsuri tehnice și inginereşti speciale. 

 Degradarea antropogenă determină o creștere progresivă a similarității (convergenței) dintre 

corpurile de apă de origine naturală și cele artificiale. Zona de influență a factorilor tehnogeni 

acoperă treptat întreaga hidrosferă, și, prin urmare, în viitorul apropiat, majoritatea corpurilor de 

apă vor putea fi considerate ca fiind sisteme natural-tehnogene, care diferă doar prin gradul de 

impact al factorilor tehnogeni într-o anumită perioadă de timp și prin nivelul de amenajare 

tehnică şi ecologică. 

 

PREVENIREA FORMĂRII BIODEPUNERILOR PE INSTALAȚIILE HIDROTEHNIC – 

O PRIORITATE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR ACVATICE 

În creștere în fiecare an, consumul de apă necesită îmbunătățirea activității instalațiilor 

hidrotehnice, care asigură aportul de apă din surse naturale. Eficiența stațiilor de alimentare cu 

apă, în special în sezonul cald, este afectată în mod negativ de biodepunerile formate de 

organismele epibionte.  

Ferestrele de apă de ploaie cu ecrane de gunoi, conductele alimentate gravitațional, prin 

aspirație și cele de presiune la prizele de apă (în special la sursele reglementate) sunt supuse 

ancrasării interne cu hidrobionți, dintre care cele mai mari daune le produc moluștele Dreissena 

polymorpha.  

Una dintre problemele esenţiale apărute în procesul exploatării staţiilor de captare a apei 

şi a instalaţiilor de irigare o constituie colonizarea acestora de către diverşi hidrobionţi. Formarea 

epibiozelor în cadrul instalaţiilor respective conduce la apariţia obstacolelor  şi pierderi de 

eficienţă în funcţionarea utilităţilor respective. Necesitatea şi oportunitatea proiectului propus 

este condiţionată şi de extinderea lucrărilor de reabilitare a sistemului de captare a apei şi de 

irigare în cadrul bazilnelor fluviilor Nistru şi Prut, acţiuni cu amploare deosebită în perioada 

ultimilor ani, în scopul eficientizării sectorului agrar din Moldova, precum şi al asigurării eficace 

a populaţiei cu apă potabilă. 

Epibiozele constituite de metazoarele nevertebrate cu mod de viaţă ataşat de substrat sunt 

răspândite pe scară largă în ecosistemele acvatice. În bazinele acvatice naturale, acestea se 
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dezvoltă de-a lungul coloanei de apă pe substraturi solide, iar formarea lor este rezultatul 

interacţiunii proceselor biologice, fizice şi chimice. 

Bioadeziunea, coroziunea, îmbătrânirea și biodeteriorarea materialelor și structurilor 

aflate în apă pot împiedica funcționarea acestora, până la imposibilitatea completă de activitate a 

acestora. Pierderile cauzate de coroziune și bioancrasare, conform unor date, depășesc zeci de 

miliarde de dolari pe an. Prin urmare, modalitățile de protejare și combatere a epibiozelor sunt cu 

siguranță relevante. 

 În practica mondială, au fost propuse și testate un număr mare de metode de protecție 

împotriva bioancrasîrii și a coroziunii strâns legate de aceasta. Cu toate acestea, în Republica 

Moldova până în prezent, acestea au fost de obicei dezvoltate și utilizate fără o justificare 

teoretică și în mod nesistematic. În același timp, este indisputabilă necesitatea unei abordări 

sistematice a problemelor de poluare a mediului, luându-se în considerare inclusiv 

caracteristicile comportamentului organismelor epibionte invadatoare, în corelație cu factorii 

ecologici. Lupta împotriva coroziunii și a bioancrasării nu ar trebui să prevadă distrugerea totală 

a organismelor din comunitățile de epibionți, ci un complex de operațiuni care să asigure o 

manifestare minimă a impactului negativ al epibiozei și coroziunii, precum și o minimizare a 

consecințelor negative ale folosirii mijloacelor și metodelor de protecție împotriva acestor 

organisme. O abordare integrată pentru rezolvarea problemei protecției împotriva coroziunii și a 

depunerilor de organisme epibionte ar trebui să se bazeze pe studiul fizico-chimic al mijloacelor 

și metodelor de protecție, pe dezvoltarea tehnologiei de testare, pe predicția eficacității 

echipamentelor de protecție și pe aspectele de mediu ale aplicării acestora. Una dintre cele mai 

eficiente modalități de a proteja structurile metalice și betonice de medii corozive, intemperii, 

zgârieturi și formare a depunerilor epibionte este utilizarea acoperirilor protectoare de tip barieră. 

Având în vedere că, în prezent, după interzicerea acoperirilor antivegetative organometalice (pe 

bază de plumb, mercur și staniu), nișa vopselelor universale de protecție care posedă atât 

proprietăți anticorozive cât și antivegetative rămâne neocupată, se pare că este adecvată 

modificarea și studierea acoperirilor similare, pentru a proteja suprafețele de bioancrasare și 

coroziune în mediul acvatic. 

Formarea depunerilor epibionte pe grătarele și pe pereții capetelor de admisie ale stațiilor 

de captare și alimentare cu apă conduce la complicații inevitabile în exploatarea construcției: 

creșterea costurilor, reducerea calității apei tratate (declin mai mult de 40% în calitatea apei 

tratate), pierderea critică a presiunii în sistemul de admisie și aspirație, amenințarea de oprire a 

stațiilor de pompare, creșterea costului de funcționare a acestora. De curând, procesul epibiotic 

este exacerbat de încălzirea globală și creșterea poluării provocate de om. În primul rând, aceasta 

a afectat regiunile sudice, în cazul cărora perioada  biodepunerilor a crescut de la 2-3 luni la 6-7 

luni pe parcursul unui an. 
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Din cauza diversității compoziției speciilor de organisme epibionte nu poate fi propusă o 

metodă universală pentru controlul biodepunerilor. În fiecare caz este necesară adaptarea 

metodelor propuse. Această circumstanță subliniază complexitatea, caracterul multifactorial al 

problemei și necesitatea găsirii unor soluții consistente. Trebuie remarcat faptul că metodele de 

tratare a biodepunerilor de pe echipamentele de admisie a apei, utilizate în present, sunt 

proiectate pentru a elimina consecințele, mai degrabă decât pentru eliminarea cauzelor formării 

depunerilor. Prin urmare, sarcina de a preveni sau de a atinge intensitatea minimă posibilă a 

procesului de formare a biodepunerilor pe gurile, grătarele și pe pereții capetelor de admisie ale 

stațiilor de captare și alimentare cu apă este de a maximiza eficiența protecției acestora, care, ca 

rezultat, va crește performanța economică a managementului resurselor acvatice.  

În acest sens, prevenirea formării biodepunerilor pe grilajele și structurile de admisie ale 

stațiilor de alimentare cu apă este o prioritate pentru managementul apei, ceea ce confirmă 

relevanța subiectului acestui studiu. Drept obiectiv al studiului respectiv îl constituie elaborarea 

unei metode de prevenire a ancrasării biogene a grătarelor vârfurilor structurilor de admisie în 

stațiile de captare a apei. Obiectivul a predeterminat următoarele sarcini: 

• examinarea metodelor cunoscute de prevenire a biodepunerilor pe suprafețelor metalice 

ale stațiilor de admisie și alimentare cu apă, identificarea principalelor motive pentru 

utilizarea scăzută a acestora în condițiile surselor de suprafață de apă dulce din regiunile 

sudice (cu o temperatură medie a apei de 15-250С), pe durata de 6-7 luni ale anului; 

• identificarea factorilor majori care determină cauza principală a biodepunerilor intensive 

(creșterea bruscă a epibiozelor constituite de Dreissena polymorpha și alte organisme 

epibionte), în scopul justificării teoretice a alegerii direcției de cercetare științifică cu 

privire la problema desemnată; 

• crearea unei instalații model pentru a studia în condiții de laborator procesul de 

constituire a epibiozelor la stațiilor de admisie a apei, în funcție de diferiți factori: 

duritatea, temperatura, compoziția chimică a apei, materialul de substrat (grilajul de 

filtrare); 

• elucidarea condițiilor de constituire și a compoziției stratului de difuziune, format la 

nivelul de separație metal-biodepuneri al grilajului de admisie a apei; 

• realizarea unui studiu cuprinzător al compoziției primare a biodepunerilor, al 

proprietăților fizico-chimice ale biopeliculelor, al compoziției apei, produșilor de 

coroziune, identificarea deficiențelor metodelor de protecție a suprafețelor metalice 

expuse la biodepuneri în apa de râu și determinarea condițiilor de stabilire a unor metode 

mai eficiente de reducere a depunerilor epibiotice de pe grilajele stațiilor de admisie, de 

captare și alimentare cu apă în condiții reale de exploatare;  
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• elaborarea și testarea în condiții reale, cu recomandări adecvate, a metodelor de prevenire 

a biodepunerilor pe grilajele de admisie ale stațiilor de alimentare cu apă.  

Ideea principală a studiului constă în creșterea indicatorilor tehnico-economici ai stațiilor 

de alimentare cu apă, prin elaborarea unui procedeu cât mai ecologic și econom de protejare a 

stațiilor de captare și admisie a apei împotriva biodepunerilor, în special la nivelul grilajelor și 

prizelor de metal, ca fiind cele mai vulnerabile structuri în acest sens.  

Metodele de cercetare au inclus: analiza rezultatelor științifice și practice cunoscute la 

nivel mondial, aplicarea unor procedee optice și fizico-chimice de analiză în condiții de laborator 

a compoziției apei de râu, a produselor corozive și a proceselor biologice de constituire a 

epibiozelor, folosirea unor metode de planificare matematică a experimentului, modelarea 

proceselor studiate în cadrul unor instalații de testare dotate cu instrumente de măsurare, 

prelucrarea datelor experimentale prin metode de statistică matematică și analiză corelațională. 

Valabilitatea rezultatelor obținute este fundamentată prin modelarea proceselor studiate, 

programarea unui volum necesar de experimente și este confirmată de convergența satisfăcătoare 

a rezultatelor obținute în condiții de laborator și a celor obținute în condiții de câmp, atestându-se 

o dependență calculată în limitele de eroare Δ=±10%, la nivelul de încredere  p = 0,95. 

Noutatea științifică a lucrării constă în următoarele: 

- a fost teoretic fundamentată și demonstrată într-un studiu integrat cauza depunerii 

epibiozelor constituite de moluștele Dreissena pe grilajele de admisie ale stațiilor de alimentare 

cu apă în condițiile Republicii Moldova: creșterea reactivității chimice a suprafeței metalice;   

- a fost constatat faptul că creșterea intensivă a biodepunerilor este favorizată de 

substanțele cu rol de biocatalizatori, care se formează în procesul de biocoroziune  în stratul de 

difuziune la nivelul de separație metal – peliculă biologică; 

- a fost stabilit că după 125-145 de ore de contact al apei de râu cu suprafața grilajului 

metalic, la t=13-16 0C, când grosimea stratului de difuzie este mai mare de 11-13 microni, iar cea 

a peliculei biologice e mai mare de 5-6 mm, viteza de coroziune atmosferică scade brusc (până la 

11 - 14%), iar cea a  biocoroziunii - crește (până la 59-65 %); 

- a fost dovedit și teoretic fundamentat faptul, că formarea biodepunerilor ar putea fi 

împiedicată prin crearea la nivelul suprafeței metalice a grilajului de admisie a apei a unor 

condiții ce ar încetini maximal dezvoltarea stratului de difuziune și procesul de biocoroziune, 

prin aplicarea unor substanțe – derivați ferocenici, capabili să asigure protecția împotriva 

epibiozelor.    

Semnificația practică rezidă în elaborarea unor recomandări pentru prevenirea formării de 

biodepuneri pe grilajele metalice ale instalațiilor de admisie la stațiile de captare a apei, 

urmărindu-se evitarea costurilor suplimentare pentru demontarea și curățarea principalelor 

elemente de structură. 
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Rezultatele cercetării se recomandă a fi aplicate în cadrul tehnologiilor integrate de 

protecție împotriva biodepunerilor, inclusiv prin măsuri de profilaxie. 

Este cunoscut faptul că ancrasarea prezintă așezarea organismelor vegetale și animale pe 

suprafețe solide naturale și create de om, inclusiv pietre, părți subacvatice ale navelor, instalații 

portuare, suprafețe interioare ale conductelor industriale de apă, condensatoare ale centralelor 

termice, etc. Ca rezultat al ancrasării navelor și altor instalații plutitoare, crește rezistența la 

mișcarea lor, se mărește puterea instalațiilor energetice necesară pentru păstrarea vitezei inițiale. 

Astfel, o creștere a rugozității părții subacvatice a navei cu doar 25 microni mărește rezistența la 

mișcarea acesteia cu 2,5%. Ancrasarea severă a conductelor de apă ce alimentează stațiile 

electrice, uzinele, sistemele de răcire duce adesea la blocarea lor completă.  

Ca urmare, ancrasarea poate interfera cu funcționarea diferitelor sisteme tehnice de 

alimentare cu apă, a supapelor și altor structuri hidraulice. Instrumentele și aparatele supuse 

ancrasării ies prematur din funcție sau furnizează indicații incorecte. Colmatarea geamandurilor 

sonare, a plaselor de îngrădire și a altor obiecte plutitoare duce la o pierdere de flotabilitate, 

crește impactul curenților acvatici asupra acestora. Ancrasarea plaselor, care formează țarcuri de 

pește în cadrul bunurilor de acvacultură piscicole, reduce circulația apei și afectează condițiile de 

oxigenare în zonele împrejmuite.  

Rata de ancrasare este diferită. Pe navele și obiectele de mare viteză, de obicei, se fixează 

o cantitate mică de epibionți, cu o biomasă ce nu depășește 10 kg / m² anual. Pe nave și obiecte 

lente epibionții se fixează într-un număr semnificativ mai mare, creșterea biomasei constituind, 

în acest caz, până la 20 kg / m² pe an. Cea mai mare creștere a biomasei (40 kg / m² sau mai mult 

pe an), se atestă în cazul ancrasării obiectelor imobile, cum ar fi faruri plutitoare, geamanduri, 

brațe, piloți, diguri, conducte și altele asemenea. Trebuie remarcat faptul că nu numai mobilitatea 

substraturilor determină intensitatea constituirii epibiozelor. Aceasta este influențată, de 

asemenea, de temperatura și salinitatea apei, oscilațiile termice în funcție de anotimp, prezența 

curenților și a mâlurilor mișcătoare, distribuția iluminării în apă și altele.    

Protecția obiectelor subacvatice de ancrasarea biogenă micșorează semnificativ pierderile 

economice cauzate de aceasta, crește fiabilitatea sistemelor, mașinilor și echipamentelor, care 

lucrează sub apă, reduce riscul de accidente. Mijloacele și metodele de protecție împotriva 

concreșterii cu epibionți și controlul acestora includ o varietate de metode bazate pe utilizarea 

proceselor biologice, fizice și chimice. 

Cel mai simplu mod de a combate ancrasarea este curățarea manuală periodică a 

suprafețelor obiectelor subacvatice. În prezent, anume curățarea mecanică este clasată pe primul 

loc în ceea ce privește volumul lucrărilor efectuate, precum și după varietatea de dispozitive și 

tehnici utilizate. Stratul de epibionți este îndepărtat de pe suprafața de curățat cu raclete, perii, cu 

jet de apă de înaltă presiune și altele. Obiectul care trebuie curățat este ridicat, dacă este posibil, 
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din apă sau este tratat sub apă cu ajutorul scafandrilor, manipulatorilor la distanță și al aparatelor 

subacvatice. 

Curățarea subacvatică poate fi realizată în două moduri: de la suprafața apei sau în mod 

direct sub apă. Folosirea primei metode este posibilă dacă obiectul subacvatic este la o adâncime 

relativ mică disponibilă pentru dispozitivele și mecanismele de curățare actuale. Această metodă 

este deseori folosită în cadrul bunurilor de acvacultură, înzestrate cu sistem de poduri plutitoare 

sau constante ori a celor care sunt situate în zona de flux - reflux. În acest din urmă caz, curățarea 

instalațiilor se face de pe bărci în timpul refluxului. Mijloacele pentru efectuarea lucrărilor de la 

suprafața apei sunt folosite, de asemenea, pentru curățarea vaselor mici, a suprafețelor plane 

accesibile și a instalațiilor hidrotehnice.  

Curățarea obiectelor subacvatice de către scafandri este o operațiune consumatoare de 

timp și destul de complicată, dar este unica posibilă în cazurile în care obiectul  nu poate fi 

ridicat și curățat de epibionți la suprafață. Eficacitatea muncii scafandrilor în curățarea 

subacvatică poate fi îmbunătățită prin utilizarea diferitelor dispozitive și unități mecanizate. 

Prezența lor, caracteristicile și condițiile de funcționare determină alegerea tehnologiei de 

curățare subacvatică. 

Pentru un șir de obiecte subacvatice se urmărește crearea unui sistem permanent de 

protecție mecanică împotriva ancrasării biogene. Sistemul cel mai convenabil este cel care 

utilizează aerul. Creând un flux de bule de aer în apropierea suprafeței care urmează să fie 

protejată, sistemul previne depunerea larvelor de epibionți pe substratul respectiv. În aceleași 

scopuri, se poate folosi un jet de apă furnizată sub presiune ridicată, precum și unele tipuri de 

acoperiri. 

Metodele fizice pentru prevenirea depunerii de epibioze pe obiectele subacvatice, altele 

decât cele de curățare mecanică, pot fi cele de creare în vecinătatea instalațiilor protejate a unor 

zone de protecție termică, electrică, ultrasonoră sau radioactivă.  

Protecția termică reprezintă încălzirea periodică a suprafeței care trebuie protejată până la 

o anumită temperatură sau spălarea acesteia cu apă caldă. De exemplu, astfel de organisme 

epibionte, cum sunt adulții și larvele de Balanus sp. si Mytilus sp. sunt ucise la o temperatură a 

apei de 44 ° C timp de 5-15 min. Astfel, pentru protecția termică a conductelor de apă contra 

epibiozelor, la stația electrică din Odessa este folosită apa încălzită până la  temperatura de 70-

80° C, cu care este alimentat periodic dispozitivul protejat. Pe de altă parte, pentru a preveni 

ancrasarea cu epibionți, poate fi utilizată și temperatura scăzută (congelarea epibionților). 

Metoda electrică se bazează pe crearea în apropierea suprafeței protejate a unui câmp 

electric de curent continuu sau alternativ, care împiedică fixarea organismelor epibionte. 

Conform uneia dintre scheme, electrozii metalici izolați sunt dispuși de-a lungul suprafeței care 

trebuie protejată și prin comutarea periodică a curentului electric alternativ între cei doi electrozi 
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se creează un câmp electric. O schemă similară funcționează și pe baza curentului continuu. Cu 

toate acestea, metoda este eficientă numai la densități mari de curent - peste 10 000 m A / m². 

Metoda cu ultrasunete se bazează pe capacitatea de impact a undelor ultrasonore de intensitate 

relativ mare asupra organismelor vii. Frecvența și intensitatea undelor emise de instalațiile de 

protecție ultrasonoră se vor alege în funcție de condițiile specifice, în special în cazul obiectelor 

locuite, cum ar fi navele, pentru a evita acțiunea traumatică a ultrasunetelor asupra echipajului. 

În ceea ce privește protecția obiectelor subacvatice nelocuite, de obicei, indicatorul principal este 

de a asigura o fiabilitate maximă. Metoda radioactivă de combatere a ancrasării epibiotice se 

bazează pe utilizarea diferiților radioizotopi cu perioadă de înjumătățire comparativ lungă. In 

majoritatea cazurilor, izotopii sub formă de praf metalic, oxizi metalici sau săruri se adaugă în 

stratul de acoperire a suprafeței protejate, înainte de aplicarea acestuia, manifestând în această 

componență un efect letal asupra epibionților. Astfel, atunci când este utilizat, în cadrul stratului 

de acoperire, izotop de ytriu cu activitate de suprafață de 0,05 mCi/cm² sau mai mult, pe 

suprafața protejată nu se produce apariția epibiozei. Metodele chimice de combatere a 

concreșterii epibionte constau în faptul că suprafața obiectului protejat este tratată periodic sau 

continuu cu compoziții toxice pentru  organismele constituente ale epibiozelor. Conducte, țevi, 

schimbătoare de căldură, supape și alte componente ale instalaților hidraulice și energetice sunt 

cu succes protejate de ancrasare prin clorinarea apei care trece prin ele. De asemenea, este 

posibil să se utilizeze și alte substanțe chimice. În cele din urmă, în lupta împotriva ancrasării 

epibiotice se aplică diverse tipuri de acoperiri speciale, pasive și active. Acoperirile pasive 

exclud utilizarea de otrăvuri, fapt deosebit de important mai ales în cazurile în care este necesar 

să se asigure o puritate ridicată a mediului acvatic, de exemplu în bunurile de acvacultură, 

asociate cu cultivarea moluștelor, crustaceelor, peștilor, algelor comestibile ș.a. 

O problemă majoră în funcționarea echipamentului hidrotehnic este reprezentată de 

epibiozele formate de molusca Dreissena, care se fixează pe suprafața diverselor elemente 

constructive ale instalațiilor respective. Această problemă se manifestă deosebit de acut în 

centralele hidroelectrice cu sistem de răcire a bobinajului statorului din generator prin flux 

acvatic.  Pătrunderea moluștelor în conductele de apă ale sistemului de răcire poate duce la 

consecințe nedorite, cum ar fi o oprirea neprogramată și reparația unității tehnice. Sistemul 

existent de protecție împotriva pătrunderii obiectelor străine în conductele de apă ale instalațiilor 

hidrotehnice sunt ineficiente din cauza faptului că acestea împiedică accesul doar al obiectelor cu 

dimensiuni relativ mari, pe când mii  de exemplare de moluște pătrund în conductele respective, 

datorită curentului puternic de cădere a apei în traseele care aprovizionează cu apă răcitoarele de 

aer ale bobinajelor statorice și lagărul turbinei.  În interiorul conductelor acvatice, al filtrelor de 

curățare mecanică și pe capacele răcitoarelor de aer, moluștele se fixează și formează noi colonii.  

În timpul sezonului de depunere a icrelor, care poate dura toată vara, fiecare moluscă oferă porții 
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repetate de icre. În același timp, larvele de moluscă – veligherele, se depun pe suprafețele 

echipamentelor, unde creează noi colonii. Asigurarea cu mijloace moderne de filtrare a apei de 

larvele de moluște, într-un volum necesar pentru nevoile stației, este practic imposibilă, din 

moment ce acestea au dimensiuni microscopice, având o densitate medie egală cu densitatea 

apei. În perioada de vară viteza de creștere a epibiozei poate atinge valori importante.  Pe 

parcursul  timpului, pot apărea obturații ale conductelor de apă invadate complet de Dreissena, 

iar epibiozele acesteia pot  bloca suprafețele interioare ale filtrelor mecanice de tratament al apei 

și capacele răcitoarelor de aer. În ultimă instanță, aceasta va afecta în mod inevitabil activitatea 

unităților stației, va reduce debitul de apă prin conducta sistemului de răcire a bobinajului stator, 

va duce la temperaturi mai ridicate ale înfășurărilor și va crește pericolul de distrugere a 

materialului izolator, fapt care va necesita oprirea mașinii. Principala metodă de prevenire a 

formării epibiozelor pe suprafețele instalațiilor hidrotehnice, în acest moment, este utilizarea 

acoperirilor antivegetative. Cele mai multe acoperiri antivegetative  conțin anumite tipuri de 

toxine, scurgerea treptată a cărora din acoperire în apă, ar trebui să conducă la moartea 

organismelor fixate (epibionte). Practica arată că, prin utilizarea acoperirilor antivegetative, se 

atinge o eficiența scăzută. Acoperiri universale antivegetative în prezent nu există, pe de altă 

parte, multe învelișuri antivegetative sunt atât de toxice încât acționează agresiv nu doar asupra 

organismelor epibionte-țintă, ci și asupra tuturor hidrobionților, ceea ce este inacceptabil. 

Una dintre metodele ecologice pentru a reduce în mod semnificativ posibilitatea de fixare 

a moluștelor pe suprafața echipamentului, este metoda reducerii proprietăților adezive ale 

suprafețelor expuse la epibioze. Dar, pentru a pune în aplicare această metodă, trebuie să existe o 

înțelegere clară a mecanismului de fixare a moluștei Dreissena și de constituire a epibiozelor 

acesteia pe diverse suprafețe. Procesul de constituire a epibiozei moluștei Dreissena pe o 

anumită suprafață poate fi împărțit în trei etape: sedimentarea cochiliilor sau larvelor de moluște 

pe suprafață; consolidarea; apariția epibiozei. Este cunoscut faptul că fixarea cochiliei de 

Dreissena pe suprafață se datorează inițial mușchiului piciorului și apoi, în final, consolidarea pe 

suprafața ocupată se realizează cu ajutorul firelor byssus. Procesul de formare a firului byssus are 

loc în două etape: la început, materialul are consistența mierii și aderă la substrat, între timp 

glanda secretă o enzimă specială, ce leagă lanțurile de molecule de proteină într-o singură masă.  

Analiza rezultatelor obținute de către angajații din cadrul proiectului, privind studiul 

procesului de ancrasare a diferitelor suprafețe de către molusca Dreissena,  în laborator și 

condiții naturale, face posibilă elucidarea fenomenului de consolidare a filamentelor byssus pe 

substrat drept un proces de formare a legăturii adezive. În acest caz, putem presupune că cele 

mai eficiente acoperiri împotriva depunerilor de Dreissena sunt materialele cu proprietăți 

adezive scăzute. Astfel de materiale care au proprietăți adezive scăzute includ substanțele 

fluoroplastice. Dar, pentru același motiv (aderență redusă), există dificultăți semnificative în 
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aplicarea de acoperiri fluoropolimere pe suprafețe de echipamente și instalații. În același timp, 

acoperirea suprafețelor echipamentelor și instalațiilor ar trebui să aibă, în plus față de 

proprietățile antivegetative și proprietăți anticorosive de protecție și să aibă o rezistență mecanică 

suficientă. Procesul tehnologic al acoperirii ar trebui să se aplice echipamentelor și instalațiilor 

hidrotehnice și celor amplasate în mediul acvatic. Pentru testare, în virtutea unor considerente 

tehnologice de acoperire a suprafețelor echipamentelor, au fost selectate: pelicula fluoropolimeră 

auto-adezivă și lacul fluoropolimer-epoxidic LFE32 LNH cu întărire la rece. Tehnologia de 

aplicare a filmelor fluoropolimere nu este de prea mare dificultate și poate fi folosită pentru a 

proteja suprafețele de echipament tehnologic  al centralelor hidroelectrice, stațiilor de captare și 

pompare a apei și altor instalații hidrotehnice.  Peliculele fluoropolimere autoadezive păstrează 

toate proprietățile fizico-chimice ale fluoropolimerilor inițiali: intervalul termic de funcționare și 

rezistența chimică. Lacul fluoroplast-epoxidic are, de asemenea, proprietăți înalte anticorosionale 

și de protecție, nu se umflă în apă. Este rezistent la medii acide și alcaline corosive și vapori 

agresivi care conțin acid fluorhidric, oxidanți și alte componente corosive. 

Pentru a evalua eficacitatea filmului fluoropolimer și a lacului fluoropolimer-epoxidic, au 

fost acoperite cu aceste materiale diverse suprafețe metalice cu expunere ulterioară în mediul 

acvatic, cu condiții de dezvolare a epibiozelor de Dreissena. Suprafețele astfel tratate au fost 

lăsate în mediul respectiv pentru perioada de vară, iar în decembrie 2015 a fost efectuată 

monitorizarea învelișului de protecție.  

Inspecția vizuală a suprafețelor tratate a arătat că moluște fixate de Dreissena în afara sau 

în interiorul vaselor expuse nu au fost atestate. Cantitatea totală de impurități mecanice era mică, 

constând în principal din cochilii de dreisene moarte și alevini de pești. Condiția învelișului era, 

în general, satisfăcătoare. Monitorizarea următoare a stării acoperirilor aplicate a fost efectuată în 

mai 2016. Analiza stării învelișurilor după aplicare și plasarea suprafețelor în mediul acvatic 

propice dezvoltării epibiozelor timp de aproape un an și două luni, a arătat că, în general, lacul 

fluoropolimer-epoxidic și-a îndeplinit misiunea - colonii de moluște pe suprafețele tratate nu au 

fost atestate.  

Pentru a preveni deteriorarea învelișurilor din materiale fluoropolimerice, recomandăm 

respectarea întocmai a tehnologiei de aplicare a unor astfel de acoperiri, precum și realizarea cu 

atenție a procesului de curățare. De obicei, pentru curățarea suprafețelor instalațiilor hidrotehnice 

sunt folosite perii de sârmă, dar accentuăm că pentru curățarea tuturor suprafețelor tratate cu 

lacuri ftoroplast-epoxide  pot fi utilizate numai materiale moi. 

Evaluarea stării învelișului de lac fluoroplast-epoxidic a fost  realizată vizual și prin 

acțiune mecanică, cu ajutorul unei spatule. În timpul examinării externe a suprafeței tratate cu 

materialul respectiv colonii de moluște nu au fost depistate. Suprafața superioară a lacului a fost 

acoperită de o patină maro-brun, sub care condiția stratului de protecție a fost satisfăcătoare. În 
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unele locuri, au fost înregistrate exfolieri locale, punctiforme ale lacului fluoroplast-epoxidic și 

corosiunea metalului în zonele respective. În aceleași locuri au fost găsite exemplare solitare de 

moluște fixate. Starea filmului fluoropolimeric  a fost, de asemenea, evaluată vizual. Trebuie 

remarcat faptul că în două locuri a avut loc dezlipirea filmului de pe suprafața metalică, ca 

urmare a încălcării procesului tehnologic de lipire a materialului de acoperire, provocată, în 

special, de defecte ale geometriei suprafeței acoperite.  

În alte părți suprafața filmului a rămas netedă, deși, ca și în cazul lacului suprafața 

acesteia a fost acoperită de o patină maro-brun. Pe suprafața filmului nu au fost atestate 

exemplare de  moluște  fixate, iar nămolul acumulat a  constat în principal din cochilii goale și 

alte particule în suspensie. De asemenea, filmul a dovedit proprietăți de protecție la corosiune. 

Sub film, suprafața metalului a ramas curată, cu un luciu metalic caracteristic, fără semne de 

corosiune. 

Rezumând  rezultatele cercetărilor efectuate pe baza materialelor fluoroplastice în calitate 

de acoperire antivegetativă, se poate observa următoarele: 

- ambele acoperiri au arătat proprietăți antivegetative bune, deoarece colonii de moluște nu 

au fost constatate pe suprafețele tratate cu aceste materiale;  

- atunci când sunt aplicate în mod corespunzător, materialele fluoroplasice asigură o 

protecție excelentă împotriva corosiunii și o rezistență bună a aderenței și a legăturii cu 

metalul;  

- costul de acoperire pe metru pătrat cu peliculă fluoropolimeră este mai mare decât 

valoarea lacului aplicat într-un singur strat pe aceeași suprafață, dar procesul de acoperire 

cu film este mai simplu și necesită mult mai puțin timp. 

 Astfel, metoda ce are ca scop reducerea capacității de adeziune a suprafețelor expuse la 

ancrasare, este promițătoare, iar acoperirile polimerice pe bază de materiale fluoroplastice  pot 

îmbunătăți în mod semnificativ eficiența funcționării instalațiilor hidrotehnice prin reducerea 

impactului negativ al fixării moluștelor Dreissena pe  suprafețele echipamentelor și instalațiilor 

respective. 

  După cum reiese din rezultatele studiilor de laborator și de câmp, dispozitivele de flotare 

pot extrage până la 60% din masa totală a suspensiilor din apă și până la 70% din particulele de 

suspensii de dimensiuni medii și mari. Modul de funcționare a dispozitivelor de protecție prin 

flotare ar trebui să fie dezvoltat pe baza compoziției și genezei suspensiilor naturale care 

cauzează cele mai semnificative tipuri de interferențe biologice. Pe baza rezultatelor 

experimentelor de laborator și de teren, e posibilă elaborarea unei metodologii pentru evaluarea 

eficacității protecției prin flotare a instalațiilor hidrotehnice. În funcție de condițiile (debitul, 

mărimea, natura și conținutul particulelor contaminante), este posibil să se utilizeze metode de 

flotare sub presiune și fără presiune pentru a proteja sistemele tehnice de alimentare cu apă de 
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interferențele biologice. Efectul optim se realizează prin plasarea simultană a dispozitivelor de 

protecție prin flotare pe barierele indicate cu reglarea interconectată a modurilor lor de 

funcționare. Astfel, funcționarea coordonată a acestor dispozitive va permite crearea unui sistem 

reglementat de protecție prin flotare a instalaţiilor hidrotehnice. Pe baza unei abordări 

sistematice, au fost investigate mecanismele ecologice de formare a biointerferențelor cauzate de 

pătrunderea sestonului în instalațiile hidrotehnice. A fost dezvoltată o schemă (arborele de 

evenimente) și un program de calcul al probabilității de dezvoltare a moluștelor Dreissena în 

cadrul instalațiilor hidrotehnice. Masa sestonului alohton care intră anual în iazul de răcire al 

centralei termoelectrice de la Cuciurgan atinge câteva tone sau mai mult. S-a stabilit că 

pomparea apei, necesară pentru asigurarea funcționării în siguranță a instalaţiilor hidrotehnice, 

este una dintre principalele surse de poluare și eutrofizare a corpului de apă studiat. Suspensiile 

care generează interferențe în funcționarea instalațiilor hidrotehnice pot fi atât de origine 

autohtonă, cât și de origine alohtonă. În conformitate cu aceasta, dispozitivele de protecție prin 

flotație trebuie amplasate sub forma a două bariere de protecție: la intrarea în iazul de răcire și la 

intrarea în partea închisă a instalației hidrotehnice. Sestonul, care provoacă interferențe 

semnificative în funcționarea instalației hidrotehnice a unei centrale termoelectrice, se formează 

în anumite perioade ale anului. Pentru a reduce consumul de energie în zona climatică temperată, 

activitatea de protecție prin flotație poate fi limitată la perioada de timp dintre inundațiile de 

primăvară și cele de toamnă.  

 Până în prezent, s-au dezvoltat numeroase mijloace și metode diferite cu rol de anti-

epibioze  (Tabelul 6). Cea mai practică din punct de vedere economic și de mediu este utilizarea 

vopselelor și lacurilor. 

Tabelul 6. Agenți antiepibiotici 

Măsuri de 

protecție 

Mecanism de 

acțiune 

Avantaje Deficiențe Durata de viață 

a serviciului, 

luni 

1 2 3 4 5 

Lacuri de vopsea  Levigarea 

toxinelor 

Simplitate și 

adaptabilitate 

tehnologică 

Timp îndelungat 

pentru vopsirea 

în mai multe 

straturi 

18 - 60 

Vopsele 

termoplastice 

Levigarea 

toxinelor 

Uscare rapidă, 

pericol scăzut 

pentru mediu 

Un procent mic 

de utilizare a 

otrăvurilor, 

consum ridicat 

de vopsea 

36 - 48 
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Vopsele din 

plastic rece 

Levigarea 

toxinelor 

Simplitate și 

adaptabilitate 

tehnologică, 

posibilitatea 

creșterii duratei 

de viață a 

protecției 

Pluristratificare, 

timp îndelungat 

de aplicare a 

vopselii, risc 

mediu pentru 

ambianță 

36 - 48 

Metoda „toxion” Livrarea 

toxinelor la 

suprafața 

structurii 

Timp nelimitat 

de aplicare 

Necesită 

construcții 

laterale speciale, 

poluarea 

mediului 

Nu 

este limitată 

Clorurarea Distrugerea 

pereților celulari 

ai organismelor 

Profitabilitate, 

eficiență. Pentru 

conducte, nave 

nu este 

tehnologic 

aplicabilă. 

Pericol ridicat de 

coroziune și 

pentru mediu 

Nu 

este limitată 

Metoda "hidron" Principiul auto-

lustruire; 

îndepărtarea 

epibiozei prin 

stratul de 

suprafață al 

smalțului 

Îmbunătățește 

înfășurarea 

corpului navei. 

Imposibilitatea 

utilizării fără 

aditivi sau 

straturi toxice; 

eficace numai la 

viteze de peste 

13 noduri 

Nu 

este limitată 

Căptușeală din 

cauciuc și 

pelicule 

conținând 

otrăvuri 

Levigarea 

toxinelor 

Extinderea 

termenului de 

acțiune 

protectoare a 

stratului de 

acoperire 

Imposibilitatea 

utilizării  în 

locuri greu 

accesibile 

24 - 36 

Ultrasunete Efect distructiv 

asupra larvelor 

de epibionți 

Timp nelimitat 

de aplicare; risc 

scăzut pentru 

oameni 

Eficiență 

scăzută; consum 

mare de energie 

electrică 

Nu 

este limitată 

Curent electric Efect distructiv Timp nelimitat Eficiență Nu 
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asupra larvelor 

de epibionți 

de aplicare; risc 

scăzut pentru 

oameni 

scăzută; consum 

mare de energie 

electrică 

este limitată 

Protecție 

radioactivă 

Efect distructiv 

asupra larvelor 

de epibionți 

Acțiune lungă Pericole pentru 

oameni și mediu 

Nu 

este limitată 

Metode 

mecanice 

Eliminarea 

agenților 

epibionți și a 

larvelor acestora 

cu un jet puternic 

de apă sau prin 

răzuire 

Posibilitatea de 

repetare 

nelimitată; 

posibilitatea de 

curățare "pe 

cursă"; nu 

prezintă pericol 

pentru oameni 

Eficacitate 

redusă și pe 

termen scurt, 

laboriositatea, 

accelerarea 

coroziunii și 

refacerea 

epibiozei 

Nu 

este limitată 

Metoda termică: 

încălzirea părții 

subacvatice în 

timpul staționării 

Distrugerea 

larvelor de 

epibionți prin  

șocuri termice 

Posibilitatea 

repetării 

nelimitate 

Eficacitate 

redusă și pe 

termen scurt, 

consum mare de 

energie electrică 

Nu 

este limitată 

Pulverizarea cu 

cupru 

Levigarea 

cuprului 

Protecție pe 

termen lung; risc 

scăzut pentru 

mediu 

Performanță 

scăzută 

Nu 

este limitată 

 

 Avantajul utilizării materialelor de vopsire este simplitatea, accesibilitatea, 

manufacturabilitatea, posibilitatea aplicării în diferite condiții. Dezavantaje – necesitatea aplicării 

pluristratificate, ceea ce mărește timpul necesar pentru aplicarea  vopselelor și lacurilor, în unele 

cazuri se atestă poluarea mediului cu substanțe toxice. 

 Cea mai eficientă protecție împotriva bioancrasării poate fi realizatî cu ajutorul 

vopselelor și lacurilor care conțin aditivi biocidici. Atunci când levighează în mediul 

înconjurător, biocidele împiedică sedimentarea și atașarea agenților epibionți. Pericolul pentru 

mediu al metodei în majoritatea cazurilor este determinat de prezența sau absența biocidului 

utilizat și de tipul acestuia. 

 Având în vedere tendințele globale în dezvoltarea protecției antiepibiotice a obiectivelor 

hidrotehnice, se poate menționa creșterea atenției dezvoltatorilor de vopsele noi cu protecție 

împotriva ancrasării biologice față de cerințele ecologiștilor de a reduce daunele aduse mediului. 
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Respectând cerințele autorităților internaționale de supraveghere a mediului, producătorii sunt 

obligați să meargă pe calea creșterii costurilor materialelor de vopsea produse sau să aplice 

sisteme noi de vopsire numai pentru un anumit tip de suprafețe. Noile smalțuri fără toxine 

organostanice sunt mult mai costisitoare decât cele utilizate anterior, dar cu o creștere a utilizării 

lor și îmbunătățire a tehnologiei de producție, costul acestora poate fi redus semnificativ.  

 O abordare integrată pentru rezolvarea problemelor legate de protecția împotriva 

coroziunii și a bioancrasării ar trebui să se bazeze pe studii de laborator și pe teren. Metodologia 

și metodele trebuie îmbunătățite în mod constant și necesită a urmări proiectarea rațională a 

mijloacelor și metodelor de protecție, tehnologii și tehnici de testare adecvate, predicția eficienței 

remedierilor, aspectele de mediu ale utilizării acestora. 

 Pentru eliminarea proceselor negative de corodare și de bioancrasare a diferitelor 

obiective hidrotehnice, este necesar să se folosească dezvoltarea unor metode de testare în 

condiții de laborator, optimizarea parametrilor echipamentului de protecție. Sarcina acestui tip de 

proiectare constă în dezvoltarea opțiunilor optime pentru testarea și cercetarea materialelor și 

produselor în cele mai solicitante condiții din mediul acvatic. Schema utilizată implică studierea 

efectului total al valorilor extreme ale factorilor agresivi care acționează asupra obiectului de 

încercare și care provoacă coroziunea și bioancrasarea (salinitatea, temperatura ambiantă, pH-ul, 

conținutul de oxigen dizolvat, compoziția agenților epibionți etc.). În același timp, se cere 

menționat că interacțiunile acestor factori în condiții naturale dau, de regulă, un efect aproape 

imposibil de creat în condiții de laborator. Pentru materialele de vopsea utilizate în apă și 

destinate să protejeze structurile hidrotehnice împotriva coroziunii și a epibiozelor, sunt impuse 

cerințe stricte privind durabilitatea și protecția mediului.  

 În funcție de viteza de lustruire a suprafeței, există trei tipuri de vopsele: 

- cu o lustruire lentă; 

- cu o viteză medie de lustruire; 

- cu o viteză ridicată de auto-lustruire. 

 Pentru a asigura o protecție sigură împotriva bioancrasării, viteza de auto-lustruire a 

acoperirilor ar trebui să fie de cel puțin 7-10 microni / lună.  

 Cele mai valoroase rezultate sunt cele obținute prin amplasarea unor instalații de testare 

în condiții naturale pentru evaluarea caracteristicilor de performanță ale straturilor de vopsea. 

Principalul criteriu pentru capacitatea de protecție a straturilor de vopsea antivegetativă este 

timpul înregistrat înainte ca macroepibioza să apară pe suprafața acoperirită. Acest timp este 

determinat prin testarea probelor de metal, vopsite cu stratul protector investigat cu imersare 

totală în apă și studii de laborator cu privire la acțiunea biocidului contra organismelor epibionte.  

Astfel, studiile cuprinzătoare ale sistemelor de protecție prin aplicarea lacurilor de vopselele sunt 

cele mai adecvate prin utilizarea metode de testare accelerată în condiții de laborator, cu 
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predicția ulterioară a eficacității anticorozive și antiepibiotice a acoperirilor de vopsea în 

corelație cu rata de levigare a biocidului.  

 Protecția împotriva bioancrasării structurilor hidraulice și a echipamentului plutitor este 

realizată prin introducerea în compoziția unei acoperiri pluristratificate a unui strat antivegetativ 

format dintr-o substanță biologic activă solubilă în apă (biocid). Capacitatea acoperirii de a 

secreta, pentru o perioadă îndelungată, cantitatea de biocide suficientă pentru a distruge 

organismele epibionte sau a manifesta eficacitate repelentă în raport cu agenții epibionți, 

caracterizează eficiența acesteia. Rata de eliberare (levigare) a biocidului în mediu este 

principala caracteristică a eficacității acoperirilor. În plus, eficacitatea protecției acoperirilor 

antivegetative este determinată de structura acoperirii și de numeroși factori externi. Eficacitatea 

și durata de viață a acoperirilor antivegetative depind de concentrația biocidelor în strat, de 

grosimea lor, precum și de factorii de mediu externi: temperatura, pH-ul, salinitatea și debitul de 

apă, efectele bacteriilor. 

 Acoperirile conținând biocide sunt împărțite în două grupe: tipul solubil (biocidul este 

lăsat în apă împreună cu matricea) și tipul de contact (difuzie) - cu o matrice insolubilă, atunci 

când biocidul este transportat din stratul de acoperire datorită difuziei prin capilarele formate în 

acoperire). Eficacitatea acoperirii antiepibiotice este determinată, în cele din urmă, de transferul 

de masă de pe suprafața acoperirii. Prin urmare, pentru a caracteriza acoperirea, se folosește 

viteza de levigare - cantitatea de substanță difuză per unitate de suprafață (μg/cm²·zi). Trecerea 

biocidului de la acoperirea cu matrice solubilă are loc ca urmare a dizolvării simultane a 

formatorului de film și a biocidului. Rata de dizolvare a fiecărei componente este determinată de 

proprietățile sale fizico-chimice și, în cazul, în care rata de dizolvare a biocidului și a matricei 

este aceeași, frontul de dizolvare coincide cu suprafața acoperirii. În acest caz, rata de levigare 

este determinată de conținutul de volum al biocidului în film și, în conformitate cu opiniile 

exprimate în literatura de specialitate, aceasta nu se schimbă odată cu timpul. 

 Levigarea biocidelor din acoperirile de tip contact are loc simultan cu componentele 

solubile în apă ale agentului de formare a filmului, dar tranziția spre apă nu are loc pe întreaga 

suprafață, ci numai în zonele care nu sunt protejate de un cadru insolubil. Rata de levigare 

înaintea apariției macroepibionților urmează, de obicei, modelele stabilite și scade destul de 

brusc chiar înainte de apariția sau în timpul dezvoltării de epibioze. Viteza procesului de 

sedimentare și de dezvoltare a epibiozei nu este aceeași: în prima etapă, se produce lent și apoi, 

odată cu scăderea ratei de levigare, bioancrasarea se accelerează. 

 Printre factorii principali ai apariției și dezvoltării epibiozelor sunt: abiotici - salinitatea, 

temperatura, pH-ul apei și conținutul său de oxigen dizolvat și hidrogen sulfurat, dinamica apei 

(viteza cursului și caracteristicile circulației), condițiile de gheață, lumina, poluarea, 

caracteristicile suprafeței obiectului; biotici - concentrația în apă a stadiilor de  atașare a agenților 
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epibionți, relațiile intra- și interspecifice, disponibilitatea alimentelor; antropogeni - 

caracteristicile de proiectare și funcționare a obiectelor protejate.  

 Încercările de a construi modele de funcționare a acoperirilor protectoare s-au bazat, în 

primul rând, pe mecanismul și cinetica levigării biocidelor. Dezavantajul acestor modele este 

absența factorilor structurali, ceea ce face imposibilă stabilirea unei relații cantitative între 

cinetica de levigare a biocidului și proprietățile acoperirii, precum și calcularea compoziției 

optime a acoperirii și a perioadei de acțiune efectivă a acesteia.  

 Studiul dinamicii de bioancrasare a diferitelor suprafețe protejate după epuizarea unui 

biocid a arătat că viteza procesului de sedimentare și de dezvoltare a macroepibionților nu este 

aceeași: în prima etapă atașarea macroorganismelor se produce destul de încet, iar apoi, odată cu 

scăderea vitezei de levigare, aglomerarea se accelerează. Astfel, studiul procesului de 

bioancrasare face posibilă o evaluare mai bună a eficacității acoperirii. Pe baza datelor de 200-

300 de zile, au fost identificate două faze de levigare: prima - faza de creștere a vitezei - a fost 

influențată de factorii de mai sus, a doua - faza de reducere a vitezei, în care difuzia de biocide 

din acoperiri a fost de mare importanță. Utilizarea expresiei analitice propuse pentru ratele de 

levigare a biocidelor și algoritmul de identificare corespunzător ne-a permis să construim modele 

matematice care să descrie în mod adecvat comportamentul acestor viteze în stadiul inițial de 

testare. S-au găsit corelații între temperatura apei și cantitatea de oxigen dizolvat, precum și între 

temperatura apei și energia radiației solare. Cu toate acestea, atunci când se rezolvă problema 

prezicirii comportamentului proceselor și a caracteristicilor de levigare în funcție de condițiile de 

expunere a suprafețelor testate, se poate lua în considerare numai temperatura apei și salinitatea 

acesteia (fără pierderea informației). 

 O analiză a principiilor protecției biologice împotriva epibionților ne-a permis să 

propunem atât un concept general de protecție chimio-biologică sigură pentru mediu, cât și 

modalități specifice de aplicare a acestuia: acoperiri repelente și antiadezive, precum și generarea 

de oxigen activ, un biocid foarte eficient, ce protejază suprafața. Substanțele utilizate nu 

afectează mediul, sunt utilizate rapid și sunt descompuse de microorganisme pânî la compuși 

siguri, nu se acumulează în apă, nu sunt cancerigeni și nu constituie surse de anomalii în 

dezvoltarea larvelor și a altor forme de sedimentare și de adulți. Printre principalele motive ale 

progresului lent în protecția ecologică sunt următoarele. Produsele chimice naturale și artificiale 

repelente împotriva larvelor animalelor epibionte și a sporiilor de macroalge aproape că nu sunt 

studiate. Mecanismele fiziologice și biochimice ale acțiunii lor nu sunt clare. La rândul său, lipsa 

unei teorii a adeziunii biologice și lipsa aproape completă a cunoașterii mecanismelor anti-

adezive inhibă puternic dezvoltarea protecției antiadezive. Întrucât cercetarea în domeniul 

protecției ecologice este încă într-o etapă empirică, este dificil să contezi pe un progres rapid. 

Crearea protecției bazate pe specii reactive la oxigen va necesita o sursă eficientă și economică 
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pentru generarea acestuia și dezvoltarea metodelor de imobilizare a acestuia pe suprafața 

protejată.  

 Metoda de observare a bioadeziunilor a inclus observarea vizuală și fixarea fotografică a 

datelor. 

 Evaluarea rezultatelor testelor a fost efectuată în conformitate cu următoarele criterii, 

reflectate în testele de reglementare ASTM și GOST: 

- controlul zgârierii și a stării fizice a suprafeței (descuamare, fisurare, umflare); 

- timpul în care stratul își pierde proprietățile de protecție; 

- suprafața (supraaglomerată și distrusă) a suprafeței probei 

- cartografierea deformărilor cu viteza de eliberare a biocidului. 

 Din datele prezentate și conform celor prezentate de alți autori [1,97.98], rezultă că 

etapele de colonizare și bioancrasare de către specimenele de epibionți se desfășoară în prima 

săptămână de expunere și apoi se instalează etapa de creștere, caracterizată printr-o creștere 

exponențială a biomasei lor pe suprafață.  

 Domeniul de aplicare al materialelor active alcaline pentru protecția structurilor de 

biodegradare și zgâriere se extinde în mod constant, acoperind multe domenii de siguranță a 

mediului și tehnologice. 

Pe baza studiilor privind starea ecologică a corpurilor de apă de diferite tipuri, a fost 

identificat un mecanism general de dezvoltare a procesului de degradare antropică, rezultatul 

logic al căruia poate fi apariția unei situații ecologice de urgență. Procesul de degradare 

antropogenă a corpurilor de apă, indiferent de tipul, geneza, amploarea și localizarea acestora, 

are o natură similară și reprezintă o serie de etape succesive care se schimbă ca urmare a 

schimbărilor periodice ale condițiilor de mediu și socio-economice. 

Au fost identificate fazele degradării antropogene, fiecare dintre acestea se caracterizează 

printr-un anumit nivel de stare a corpurilor de apă: echilibru, tensionată antropic, de criză, faza 

catastrofală, faza condițiilor de mediu extreme și cea de colaps ecologic. S-a determinat un set de 

criterii de bază, pe baza cărora este posibil să se diagnosticheze debutul fiecărei faze și să se 

prevadă evoluția continuă a tendințelor negative. 

Fiecare fază a degradării antropogene este caracterizată printr-un anumit nivel de utilizare 

antropică a corpului de apă și, în același timp, printr-un set de metode care împiedică dezvoltarea 

ulterioară a procesului de degradare. Au fost propuse măsuri pentru prevenirea degradării 

antropogene pentru fiecare dintre faze. Se demonstrează că măsurile care vizează prevenirea 

degradării antropice ar trebui efectuate chiar și în faza de echilibru, când implementarea acestora 

necesită cheltuieli minime. Atunci când un corp de apă (sau o parte a acestuia) intră în faza 

tensionată antropogenă, fără a se lua măsuri speciale, dezvoltarea ulterioară a proceselor de 

degradare devine inevitabilă. 
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 În fazele de criză și catastrofale ale degradării antropogene, deteriorarea în continuare a 

stării unui corp de apă poate fi prevenită numai prin realizarea unor măsuri speciale pentru 

ingineria mediului înconjurător. Etapa finală a procesului de degradare antropogenă a unui corp 

de apă este starea de colaps ecologic. În această fază corpul de apă nu este supus restabilirii, este 

posibil doar să se creeze în locul său un rezervor de "imitație". 

Degradarea antropogenă a corpurilor de apă poate provoca urgențe de mediu, biologice și 

tehnogene. Aceste evenimente se condiționează reciproc și pot fi considerate fenomene sinergice 

atunci când se prognozează situația mediului. Intrarea de apă în sistemele industriale de 

alimentare cu apă dintr-un corp de apă situat într-una din fazele finale de degradare antropică 

poate provoca o situație de urgență provocată de om datorită producerii intense a  perturbărilor 

biologice. 

Spre deosebire de corpurile şi cursurile de apă naturale, corpurile de apă artificiale sunt 

constituite aflându-se deja într-o anumită etapă de degradare antropogenă. Urbanizarea 

teritoriului conduce la degradarea corpurilor de apă mici și poate fi însoțită de apariția unor 

corpuri de apă tehnogene, a căror stare ar trebui inițial considerată un "colaps ecologic". 

Degradarea antropogenă determină o creștere graduală a asemănării (convergenței) dintre 

corpurile de apă de origine naturală și artificială. Expansiunea în continuare a proceselor de 

degradare antropică va duce în mod inevitabil la faptul că un număr din ce în ce mai mare de 

corpuri de apă vor putea fi considerate sisteme naturale și artificiale, care diferă doar prin 

impactul factorilor tehnogenici într-o anumită perioadă de timp și prin nivelul de amenajare 

inginerească şi ecologică. 

 Evaluarea procesului de degradare antropică necesită o dezvoltare ulterioară, ar trebui să 

fie cuprinzătoare și să includă o analiză a parametrilor care caracterizează starea ecologică, 

inginerească și socială a corpului de apă. Sistemul propus de evaluare a procesului de degradare 

antropică a corpurilor de apă are o versatilitate suficientă pentru a permite utilizarea acestuia în 

elaborarea măsurilor menite să împiedice dezvoltarea unei situații de mediu de urgență în apele 

continentale, apele marine sau părți ale acestora. 

 În cadrul cercetărilor efectuate au fost create culturi de laborator pentru un număr de 57 

de specii de hidrobionți, ce aparțin la regnuri și clase diferite (tabelul 7). 

 

Tabelul 7. Lista speciilor de hidrobionți cultivați în cadrul proiectului 

Nr. Poziția sistematică și denumirea speciei 

1. Regnul Animalia  

Încrengătura Chordata 

Clasa Actinopterygii 

Ordinul Characiformes  
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Subordinul Characoidei 

Familia Alestidae 

Phenacogrammus interruptus (Boulenger, 1899) 

2. Familia Serrasalmidae 

 Colossoma bidens (Spix & Agassiz, 1829) 

3. Colossoma brachypomum (Cuvier, 1818) 

4. Familia Characidae 

Hyphessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907) 

5. Hemigrammus erythrozonus (Durbin, 1909) 

6. Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882) 

7.  Hyphessobrycon minor (Durbin, 1909) 

8.  Hyphessobrycon bentosi (Durbin, 1908)  

9.  Inpaichthys kerri (Géry & Junk, 1977) 

10. Hyphessobrycon megalopterus (Eigenmann, 1915) 

11. Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956) 

12. Paracheirodon innesi (Myers, 1936) 

13. Gymnocorymbus ternetzi  (Boulenger, 1895) 

14. Subordinul Cyprinoidei 

Familia Cyprinidae 

Pethia conchonius (Hamilton, 1822) 

15. Puntigrus tetrazona (Bleeker, 1855)  

16. Puntius titteya (Deraniyagala, 1929) 

17. Danio rerio (Hamilton, 1822)   

18. Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758)  

19. Epalzeorhynchos munense (Smith, 1934) 

20. Epalzeorhynchos frenatus (Fowler, 1934)  

21.  Trigonostigma heteromorpha (Duncker, 1904) 

22. Familia Cobitidae 

Pangio kuhlii (Valenciennes, 1846)  

23. Ordinul Cyprinodontiformes 

Familia Poeciliidae 

Poecilia reticulata (Peters, 1859) 

24. Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848) 

25. Xiphophorus maculatus (Günther, 1866) 

26. Xiphophorus variatus (Meek, 1904) 

http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/f7bc44c235a952d4275835e20a91aba2
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5459
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=51817
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
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27. Familia Cichlidae 

Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) 

28. Aulonocara baenschi (Meyer & Riehl, 1985) 

29. Aulonocara stuartgranti (Meyer & Riehl, 1985) 

30. Hypsophrys nicaraguensis (Günther, 1864) 

31. Nannacara anomala (Regan, 1905) 

32. Maylandia zebra (Boulenger, 1899) 

33. Maylandia zebra (Boulenger, 1899) 

34.  Maylandia livingstonii (Boulenger, 1899) 

35. Pterophyllum scalare (Schultze, 1823) 

36. Heterotilapia buttikoferi (Hubrecht, 1881) 

37.  Familia Anabantidae 

Betta splendens (Regan, 1910) 

38. Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) 

39.  Ordinul Siluriiformes 

Familia Doradidae 

Acanthodoras spinosissimus (Eigenmann & Eigenmann, 1888) 

40. Platydoras costatus (Linnaeus, 1758) 

41. Familia Mochokidae 

Synodontis angelicus (Schilthuis, 1891) 

42. Synodontis decorus (Boulenger, 1899) 

43. Synodontis eupterus (Boulenger, 1901) 

44. Synodontis nigrita (Valenciennes, 1840) 

45. Familia Callichthyidae 

Corydoras splendens (Castelnau, 1855) 

46. Corydoras aeneus (Gill, 1858) 

47. Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840) 

48. Familia Loricariidae 

Ancistrus dolichopterus (Kner, 1854) 

49. Ancistrus cirrhosus (Valenciennes, 1836)  

50. Regnul Protista 

Încrengătura Ciliophora 

Ordinul Peniculida 

Familia Parameciidae 

Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1834) 
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51. Regnul Animalia  

Încrengătura Nemathelminthes 

Clasa Nematoda 

Ordinul Rhabditida 

Familia Panagrolaimidae 

Turbitrex aceti 

52. Regnul Animalia  

Încrengătura Rotifera 

Clasa Eurotatoria 

Ordinul Ploima 

Familia Brachionidae 

Brachionus plicatilis (Müller, 1786) 

53. Brachionus rubens (Ehrenberg, 1838) 

54. Regnul Animalia 

Încrengătura Annelida 

Clasa Oligochaeta 

Ordinul Haplotaxida 

Familia Naididae  

Aulophorus furcatus (Oken, 1815)  

55. Regnul Animalia 

Încrengătura Mollusca 

Clasa Bivalvia 

Ordinul Myida 

Famila Dreissenidae 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) 

56. Regnul Animalia 

Încrengătura Arthropoda 

Clasa Crustacea  

Ordinul Anostraca 

Familia Artemidae 

Artemia salina (Linnaeus, 1758) 

57. Ordinul Diplostraca 

Daphnia magna (Straus, 1820) 
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Rezultatele obţinute demonstrează că, în ce priveşte reproducerea, populaţia Paramecium 

caudatum posedă o eterogenitate fiziologică bine exprimată pe toată perioada de cultivare 

(tabelul 8).  

Tabelul  8.  Variaţia în timp a efectivului numeric (Nt) şi a ratei specifice de 

reproducere (Cw) la Paramecium caudatum la t – 20-21ºC. (Durata cercetărilor - 10 zile; 

n=1000, ni=1ex/ml). 

τ, 

zile 

Nr. total de indivizi cu 

eliminări 

Nr. total de indivizi fără 

eliminări 
Rata de reproducere (Cw) 

media± 

eroarea 
min max 

media± 

eroarea 
min max 

media± 

eroarea 
min max 

1 8,340±0,383 0 20 8,778±0,349 2 20 2,093±0,420 0,693 2,995 

2 35,190±1,684 0 74 37,839±1,481 4 74 1,767±0,027 0,693 2,152 

3 51,790±2,583 0 106 54,515±2,412 9 106 1,295±0,018 0,732 1,554 

4 67,660±5,027 0 238 73,543±5,013 4 238 1,018±0,021 0,346 1,368 

5 69,100±4,943 0 244 78,523±4,806 11 244 0,839±0,013 0,479 1,099 

6 74,470±5,097 0 226 77,573±5,067 12 226 0,691±0,012 0,414 0,903 

7 79,880±6,255 0 419 84,084±6,294 1 419 0,596±0,012 0,000 0,862 

8 37,390±3,301 0 196 38,948±3,344 1 196 0,416±0,011 0,000 0,661 

9 22,300±1,711 0 72 24,778±1,711 1 72 0,327±0,011 0,000 0,475 

10 51,500±6,093 0 463 54,840±6,333 2 463 0,358±0,011 0,069 0,614 

 

 Drept rezultat al cercetărilor legate de cultivarea unor specii de hidrobionți în condiții de 

laborator, a fost depusă o cerere pentru brevet de invenție, după cum urmează în descriere. 

 

 

C I B 9 61/00; 63/00 

 

PROCEDEU DE COMBATERE A BOLILOR PARAZITARE LA PEȘTI ÎN 

SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ CIRCULANTĂ (ÎNCHISE). 

 

Invenția se referă la piscicultură și poate fi utilizată în cultivarea hidrobionților (peștilor) 

în sistemele de alimentare cu apă circulantă. 

Este cunoscut procedeul de dezinfecție cu raze ultraviolete, care constă în tratarea apei 

din  conductă cu radiații ultraviolete dure [1]. 

Neajunsul acestui procedeu constă în eficiența totală redusă ca urmare a aplicării radiației 

ultraviolete (≈ 60%), care este influențată de gradul de transparență a mediului acvatic. 
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Cel mai apropiat după esenţa tehnică şi rezultatul tehnic obţinut este procedeul de 

dezinfecţie bazat pe ozonosorbție, care constă în tratarea apei cu un amestec de ozon și aer, 

urmată de filtrarea mecanică [2]. 

Dezavantajul acestei metode constă în costul ridicat al echipamentelor, complexitatea 

utilizării și consumul mare de energie. 

Problema pe care o rezolvă prezenta invenţie constă în elaborarea unui    procedeu, care 

ar asigura simplitatea metodei, o eficiență mai mare (> 60%) și un preț redus. 

Esenţa invenţiei constă în faptul că se propune un   procedeu de combatere a bolilor 

parazitare la pești, în sistemele de alimentare cu apă circulantă (închise) care prevede tratamentul 

apei cu un agent de dezinfectare în prezența organismelor acvatice (pești), caracterizat prin aceea 

că în calitate de agent antiseptic este folosită soluția de 3% de peroxid de hidrogen (H2O2) într-o 

cantitate de 25-60 ml/100 litri H2O. 

Rezultatul tehnic al invenției constă în: 

- creșterea semnificativă a eficienței totale - până la 94%; 

- costul mai scăzut al procedeului (în comparație cu prototipul) datorat absenței unui echipament 

costisitor și a unui consum semnificativ de energie electrică; 

- în plus, prezenta invenție nu necesită echipament special și nu reclamă o pregătire specială a 

personalului, nu acţionează în mod negativ asupra încărcăturii biologice a biofiltrelor, permite 

influențarea rapidă a fenomenelor de prag în sistemele închise de alimentare cu apă circulantă. 

Rezultatul tehnic al invenţiei se datorează utilizării în procesul propus a peroxidului de 

hidrogen (H2O2), al cărui preț este foarte redus, precum şi proprietăţilor de dezinfectant ale H2O2. 

Exemplu de realizare a invenţiei:  

- Prin tratarea apei de două ori, pe parcursul unei zile, utilizându-se peroxid de hidrogen 

(H2O2) de 3 %,  într-o cantitate de 40 ml / 100 litri H2O, concentrația de cianobacterii în 

apa complexului de bazine pentru creșterea peștilor scade de la ≈70 micrograme / litru 

H2O până la aproximativ 10 micrograme / litru H2O. 

 Referinţe: 

1. Гинаятов Н.С., Залялов И.Н., Абсатиров Г.Г., Какишев М.Г., Жунусов А.М. 

Сравнительная оценка эффективностей методов обеззараживания воды в установках 

замкнутого водоснабжения // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2017. №IV. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-effektivnostey-metodov-

obezzarazhivaniya-vody-v-ustanovkah-zamknutogo-vodosnabzheniya (accesat: 28.06.2018).  

2. Журавлевич, Н. Е. Обеззараживание питьевой воды : метод. рекомендации / Н. Е. 

Журавлевич. – Минск: БГМУ, 2017 г. – 26 с. ISBN 978-985-567-691-2 
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4. Rezumat 

 Descrierea legităților privind extinderea arealului speciilor epibionte, elucidarea 

diverselor particularități biologice ale acestora sunt deosebit de actuale. 

 Au fost întreprinse studii de documentare privind realizările ştiinţifice relevante în 

ecologia funcţională a hidrobionţilor epibionți, starea actuală şi funcţionarea populaţiilor 

edificatoare ale acestora în cadrul ecosistemelor lacurilor refrigerente. A fost evaluată structura 

taxonomică  a asociațiilor epibionte representative și au fost evaluați indicii de abundenţă 

cantitativă a speciilor epibionte reprezentative pentru ecosistemele acvatice din Republica 

Moldova. Au fost elaborate modele şi simulări obţinute în baza analizei materialelor de sinteză, 

privind starea şi funcţionarea populaţiilor edificatoare de hidrobionţi epibionți. Au fost analizate 

şi sistematizate datele experimentale în scopul evaluarii potenţialului de expansiune a 

hidrobionţilor epibionți în cadrul unor ecosisteme acvatice din R. Moldova. 

  Au fost realizate şi validate  modelele regresionale privind dinamica şi prognozarea stării 

populaţiilor unor specii de hidrobionţi bentonici în rezultatul  modificării factorilor ecologici. 

 Datele acumulate în cercetarea întreprinsă în cadrul proiectului sunt de mare importanță 

în vederea întocmirii unui model de referință privind stabiliriea etapelor evoluției 

hidroecosistemelor expuse invaziei hidrobionților epibionți. Elucidarea legităților de extindere a 

arealului speciilor epibionte, identificarea  particularităților biologice ale hidrobionților 

respectivi prezintă un interes deosebit și de mare actualitate. 

 Au fost modelate şi create culturi de laborator pentru un număr de 57 de specii de 

hidrobionţi, inclusiv protiste animaloide, animale nevertebrate şi vertebrate, cu perspectivă de 

aplicare în studii de prognozare şi extrapolare privind impactul speciilor de organisme acvatice 

asupra ecosistemelor naturale şi antropizate.  

 Au fost determinate fluctuațiile numerice, spațiale și  temporale, manifestate în cadrul  

populațiilor de moluște epibionte ale unor ecosisteme acvatice din Republica  Moldova. Au fost 

elaborate şi validate modelele regresionale privind dinamica şi prognoza efectivului populaţiilor 

unor specii  epibionte ca  efect  al modificărilor factorilor semnificativi naturali şi antropici.  

 Punerea în aplicare a ideilor propuse va crea noi oportunități de valorificare a unor noi 

resurse biologice. Îndepărtarea excesului de biomasă de Dreissena va avea un impact pozitiv 

asupra situației ecologice din bazinele studiate. Dezvoltarea de instrumente (tipuri de substraturi 

artificiale) și metode (extragere, transport, procesare) pot fi brevetate și propuse pentru a fi 

utilizate în țările în care Dreissena  reprezintă o specie invazivă agresivă, iar populațiile sale 

creează probleme serioase pentru speciile autohtone și instalațiile hidrotehnice.  

 Cercetările au demonstrat că în cadrul unor sisteme reografice pot exista câteva grupuri 

de populații ale speciei de moluște epibionte Dreissena polymorpha ce se caracterizează prin 

particularități morfologice și ecologo-fiziologice distincte. Prin urmare, variabilitatea 
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morfologică se constituie într-o direcție importantă de studiere a biologiei și ecologiei acestor 

organisme epibionte.  Molusca bivalvă Dreissena cunoaște o răspândire intensă în cadrul 

bazinelor acvatice ale Europei, inclusiv ale Moldovei. Această specie de moluște exercită o 

influență puternică și pe diverse planuri asupra ecosistemelor acvatice. Formând epibioze pe 

instalațiile subacvatice și dezvoltându-se în masă în interiorul conductelor de apă, aceasta 

interferează serios cu funcționarea lor. Multe probleme legate de ecologia reproducerii, creșterea 

și distribuirea moluștelor Dreissena sunt încă departe de a fi rezolvate. Datorită extinderii 

constante a arealului, se constată o nevoie acută pentru prognozarea raspândirii moluștei 

Dreissena, este insuficient studiată fauna parazitară a acestei specii.  Până în prezent, nu există o 

schemă generală care să descrie reacția  ecosistemului acvatic la popularea acestuia de către 

Dreissena.  Toate acestea fac deosebit de actuale și relevante studiile privind legitățile 

răspândirii speciei de moluște Dreissena polymorpha, cele care țin de elucidarea diverselor 

aspecte ale biologiei și ecologiei moluștei și de impactul acesteia asupra ecosistemelor de apă 

dulce. 

 Au fost efectuate studii model pentru studierea epibiozelor dulcicole și a coroziunii 

conductelor, a echipamentelor plutitoare și a instalațiilor hidrotehnice în perioada 2015-2018. Se 

demonstrează că, pentru a îmbunătăți situația ecologică a bazinelor acvatice, se recomandă 

utilizarea unui strat protector de tip barieră modificat cu biocide pentru a preveni constituirea 

epibiozelor pe structuri din metal și beton. Siguranța ecologică a acoperirii studiate a fost 

dovedită atunci când este utilizată pentru a proteja metalul, betonul și alte structuri din zona 

rezervorului Cuciurgan. Conform rezultatelor cercetării (2015-2018), s-a propus utilizarea unei 

acoperiri modificate cu biocide pentru a proteja suprafața conductelor, a ambarcațiunilor și a 

instalațiilor portuare. Datele obținute de cercetare contribuie la formarea unui nou concept 

ecologic-tehnologic de combatere a epibiozelor și a coroziunii.  

 Valabilitatea și fiabilitatea rezultatelor, postulatelor științifice și a concluziilor conținute 

în lucrarea de față, este confirmată de concordanța rezultatelor experimentale obținute cu 

principiile teoretice cunoscute. Rezultatele lucrării pot fi utilizate în următoarele domenii: 

- elaborarea standardelor de mediu; 

- evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă de diferite tipuri și elaborarea măsurilor menite să 

prevină degradarea acestora; 

- planificarea măsurilor de asigurare a securității funcționării sistemelor tehnice de alimentare cu 

apă pentru centralele electrice și alte instalații industriale mari; proiectarea structurilor hidraulice 

și a sistemelor de gospodărire a apelor;  elaborarea documentației de proiectare ecologică a 

siturilor urbane. 
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5. Concluzii 

• Dreissena exercită un puternic efect de modificare a mediului acvatic, provocând 

restructurarea structurii și funcționării tuturor părților ecosistemului. 

• Răspândirea dreisenei în cadrul corpurilor de apă este condiționată, în primul rând, de 

intensitatea activității economice (în principal de intensitatea pescuitului industrial). 

Dezvoltarea populației de Dreissena în cadrul unui bazin acvatic este limitată de 

indicatorii hidrochimici. 

• Rata de creștere și efectivul populației de Dreissena sunt determinate de troficitatea 

bazinului acvatic, natura substratului și prezența curenților. 

• A fost stabilit că Dreissena polymorpha colonizează substratul prin fixare la stadiul de 

pediveliger. Pentru prevenirea colonizării suprafeţelor submerse a fost evaluată 

eficacitatea filmului fluoropolimeric și a lacului fluoropolimeric-epoxidic, care pot servi 

pentru acoperirea diverselor suprafețe metalice cu expunere ulterioară în mediul acvatic. 

Pe suprafețele tratate prin metoda respectivă nu au fost depistate moluște fixate.  

• Termenele de găsire a larvelor în componența planctonului și vârfurile sezoniere ale 

efectivului acestora sunt în concordanță cu activitatea reproductivă a indivizilor adulți, 

influențată la rândul său de oscilațiile termice ale apei la adâncimile populate de 

bancurile respective de Dreissenidae. Datorită acestei particularități, fiecare bazin acvatic 

posedă un caracter unic, diferit de al altora, de repartiție sezonieră a larvelor de Dreissena 

polymorpha. 

• S-a constatat, că trecerea larvelor de la modul de viață planctonic la cel fixat de substrat 

poate avea loc în cadrul unui diapazon extins al dimensiunilor corpului. Astfel, 

dimensiunile stadiului postveliger, cel în care are loc fixarea larvelor de substrat, variază 

între 250 și 700 mcm.  

• Printre  cauzele care ar putea condiționa mortalitatea larvelor de Dreissena polymorpha 

menționăm: prădătorismul din partea alevinilor de pești și unor copepode, filtrația larvelor de 

către dreisenele adulte, insuficiența de hrană, infecțiile bacteriene. Un rol important în 

alegerea substratului de către larvele dreisenei îl joacă morfologia zonei bentonice a bazinului 

acvatic.  

• Au fost modelate şi create culturi de laborator pentru un număr de 57 de specii de 

hidrobionţi, inclusiv protiste animaloide, animale nevertebrate şi vertebrate, cu 

perspectivă de aplicare în studii de prognozare şi extrapolare privind impactul speciilor 

de organisme acvatice asupra ecosistemelor naturale şi antropizate.  

• semnificația practică rezidă în elaborarea unor recomandări pentru prevenirea formării de 

biodepuneri pe grilajele metalice ale instalațiilor de admisie la stațiile de captare a apei, 

urmărindu-se evitarea costurilor suplimentare pentru demontarea și curățarea 
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principalelor elemente de structură. Rezultatele cercetării se recomandă a fi aplicate în 

cadrul tehnologiilor integrate de protecție împotriva biodepunerilor, inclusiv prin măsuri 

de profilaxie. 

 

6.  Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO, etc.), inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

A fost prezentată propunerea de proiect „Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor 

noi procedee de sporire a ratei de creștere a peștilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de 

îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu 

apă circulantă”, conform apelului publicat pe ancd.gov.md. la 23/09/2019 pentru concursul 

“Program de Stat” (2020-2013). 
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Конференции, c Международным Участием, Биоразнообразие и Рациональное 

Использование Природных Ресурсов, , 29-30 martie, 2018, Махачкала, Rusia, 2018.  P. 

159. ISBN 978-5-907060-03-6.  

40. ФУЛГА, НИНА; ТОДЕРАШ,  ИОН;  BULAT,  DUMITRU; BULAT,  DENIS, РАЙЛЯН 

НАДЕЖДА  Характеристика гонад у половозрелых самок бычка головача Neogobius 

kessleri (Gunter, 1861) нижнего Днестра в нерестовый период. The materials of 

International symposium ”Functional ecology of animals”, dedicated to the 70th anniversary 

from the birth of academician Ion TODERAȘ, 21 september 2018. Chisinau, 2018, 428-430. 

ISBN 978-9975-3159-7-5.  

41. ФУЛГА, Н..; ТОДЕРАШ, И..; РАЙЛЯН, Н.. Характеристика гонад у половозрелых 

самок тарани (Rutilus rutilus Heckeli  нижнего Днестра. VI Всероссийская 

международная научно-практическая конференция. Биоразнообразие и рациональное 

использование природных ресурсов. Махачкала. Россия,2018. С. 415-418. ISBN 978-5-

907060-03-6.  

42. ФУЛГА, Н.И.; УНГУРЯНУ, Л.Н.; ТОДЕРАШ, И.К.; БУЛАТ, Дм.Е.; БУЛАТ, Ден.Е.; 

РАЙЛЯН, Н.К. 2019. Биологическая характеристика самок бычка-головача  

NEGOOBIUS KESSLERI (GUNTER,1861) нижнего Днестра// Сб. Межд.науч.-практ. 

конф.Экосистемные услуги и менежмент природных ресурсов. Тюмень, 28-29 ноября 

2019. 

 

Cerere de brevet de invenţie: 1 

1. NEDBALIUC, Iu. Procedeu de combatere a bolilor parazitare la pești în sistemele de 

 alimentare cu apă circulantă (închise). Cerere de brevet de invenţie Nr a 2018 0054 din 

 2018.07.04. 
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8. Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare  (Anexa nr.3) 

Anexa nr. 3 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute 

în cadrul proiectului (150  de cuvinte)  

1. Obiectivele proiectului includ studiul 

biologiei şi ecologiei organismelor 

epibionte; identificarea premiselor, 

legităţilor, consecinţelor, previziunilor 

formării asociaţiilor de organisme 

epibionte în cadrul hidroecosistemelor 

naturale şi antropizate, în special în 

cadrul instalaţiilor hidrotehnice de irigare 

şi captare a apei din Moldova, în vederea 

elaborării măsurilor de diminuare a 

prejudiciului socio-economic, 

promovarea unei abordări bazate pe 

ştiinţă pentru prevenirea şi controlul 

dezvoltării asociaţiilor de organisme 

epibionte şi combaterea obstacolelor şi 

interferenţelor produse de acestea în 

cadrul diverselor obiective hidrotehnice. 

Proiectul are drept obiective generale 

dezvoltarea unui concept consolidat, 

argumentat din punct de vedere ştiinţific 

general privind particularităţile ciclurilor 

ontogenetice şi formele de reproducere la 

speciile reprezentative de epibionţi, 

cuantificarea rolului funcţional al acestor 

animale în formarea productivităţii 

secundare a ecosistemelor acvatice.  

Un obiectiv esențial îl constituie analiza 

şi sistematizarea datelor ce ţin de 

modificările adaptive la speciile de 

nevertebrate epibionte şi modelarea 

strategiilor ciclurilor evolutive în 

condiţiile modificate ale medului 

ambiant supus presingului antropic, 

inclusiv şi schimbărilor dinamice. 

Au fost modelate şi create culturi de laborator 

pentru un număr de 57 de specii de hidrobionţi, 

inclusiv protiste animaloide, animale 

nevertebrate şi vertebrate, cu perspectivă de 

aplicare în studii de prognozare şi extrapolare 

privind impactul speciilor de organisme acvatice 

asupra ecosistemelor naturale şi antropizate. 

A fost evaluat impactul speciilor de hidrobionţi 

epibionţi asupra ecosistemelor naturale şi 

antropizate.  A fost fondată baza de date 

empirice  pentru evaluarea ratei de creştere, a 

fost efectuată analiza regresională a datelor 

obţinute în condiţii naturale şi a celor căpătate 

prin experimente de laborator privind 

organismele epibionte. Au fost colectate 

eşantioanele biologice pentru  a studia strategia 

de adaptare şi a stabili potenţialul invaziv al 

unor specii de moluşte bivalve epibionte. 

A fost înaintată şi înregistrată cererea de brevet 

de invenție: “Procedeu de combatere a bolilor 

parazitare la pești în sistemele de alimentare cu 

apă circulantă (închise)”. 
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II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Desfășurarea studiilor complexe care vizează crearea bazei științifice necesare dezvoltării metodelor 

de protecție a sistemelor de admisie și captare a apei este deosebit de relevantă. Importanța unei 

lupte eficiente împotriva epibiozelor produse de molusca Dreissena a condus la numeroase studii pe 

această temă în diferite țări . Una dintre principalele dificultăți este necesitatea de a ține seama de 

consecințele asupra mediului ale măsurilor luate în cazul gestionării organismelor nedorite. 

Utilizarea diverselor metode şi dispozitive pentru a proteja împotriva bioancrasării poate avea un 

efect tangibil numai atunci când designul și modul de funcționare vor fi dezvoltate pe baza studierii 

proprietăților, genezei și dinamicii inerferențelor de natură biologică. Punerea în aplicare a ideilor 

propuse va crea noi oportunități de valorificare a unor noi resurse biologice. Dezvoltarea de 

instrumente (tipuri de substraturi artificiale) și metode (extragere, transport, procesare) pot fi 

brevetate și propuse pentru a fi utilizate în țările în care Dreissena  reprezintă o specie invazivă 

agresivă, iar populațiile sale creează probleme serioase pentru speciile autohtone și instalațiile 

hidrotehnice. Rezultatele cercetării se recomandă a fi aplicate în cadrul tehnologiilor integrate de 

protecție împotriva biodepunerilor, inclusiv prin măsuri de profilaxie. 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  1385,8 mii lei Executată 1385,8 mii lei 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat  în cadrul proiectului 

 

 

VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor 

 

 

 

 

 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

310,2 mii lei 

Departamentul de Ecologie Sistemică şi Dezvoltare Durabilă al Universităţii din Bucureşti;  

Catedra de Hidrobiologie şi Ecologie Acvatică a Universităţii M.V. Lomonosov (Moscova); 

Departamentul de Biologie al Universităţii A.I.Cuza (Iaşi, România) 

Saloanele internaţionale de inventică din Geneva, Bruxelles, Iaşi. 

România, Târgu-Mureș, Muzeul Județean Mureș:  participare la Conferinţa ştiinţifică 

aniversară „60 de ani de muzeologie în domeniul științelor naturii la Muzeul Județean Mureș”.  

Rusia, Sankt Petersburg:  familiarizarea cu noi metode privind fenotiparea și genosistematica, 

relevante în identificarea exactă a diverselor geno- și fenotipuri ale organismelor animale. 

The Scientific Symposium “Biology and Sustainable Development”, December 2019, Bacau, 

Romania. 

Sală de acvarii Acvatron pentru înființarea și menținerea culturilor de laborator ale 

diverselor specii de hidrobionți (protiste animaloide, nevertebrate și vertebrate acvatice) 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

 

Directorul proiectului              RUSU Vadim, dr. conf. univ.          __________________ 

           

Şeful  Laboratorului                 BACALOV Iurie, dr. conf. univ.       ___________________ 

   

 

- 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării; 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

http://www.mc.gov.md/
http://www.madrm.gov.md/

