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Introducere 

Una dintre căile de deteriorare a capitalului natural este poluarea. Dintre poluanții majori, 

metalele grele cauzează efecte pe termen lung asupra componentelor capitalului natural, fiind 

compuși foarte stabili și având o toxicitate ridicată pentru organisme.  

Activitatățile miniere și de procesare a metalelor sunt cele mai importante activități 

antropice din punct de vedere al generării surselor de poluare cu metale. În urma exploatării 

miniere se depozitează în mediu reziduuri bogate în metale, iar mobilitatea acestora este 

asigurată în principal prin fluxuri  hidrologice și atmosferice, astfel contaminând sisteme 

ecologice la distanțe mari față de surse. În cazul mobilității pe cale hidrologică, principalele 

receptoare sunt zonele umede, care pot facilita dispersia metalelor, constituind surse secundare 

de poluare.  

Există, totuși, soluții de remediere a zonelor poluate (de natură chimică, fizică, ecologică 

etc.), acționând  fie la nivelul sursei primare, fie la nivelul surselor secundare. Prin remediere 

este redusă mobilitatea poluanților și, implicit, sunt reduse și efectele poluării. Metodele 

ecologice sunt cele mai eficiente, facilitând succesiunea ecologică în zonele critice. Soluțiile de 

control al poluării la sursă se integrează de obicei cu soluții de control al dispersiei la distanță 

prin zone tampon transversale și longitudinale. 

În România zonele cele mai poluate cu metale grele sunt Copșa Mică, Baia Mare și Zlatna. 

Zona Zlatna (Județul Alba) este localizată în bazinul hidrografic al râului Ampoi, contaminat din 

numeroase surse cauzate de activitatea minieră istorică din zonă. Metalele în formă particulată cu 

originea în solurile contaminate și iazurile și haldele din zonă ajung pe cale hidrologică în lunca 

Ampoiului până aproape de Alba Iulia, unde se află cei mai mulți receptori umani, motiv pentru 

care analiza critică a cunoașterii a fost orientată și către particularitățile circuitelor 

biogeochimice ale metalelor în lunci inundabile. Concentrațiile cele mai mari de metale sunt în 

iazurile de decantare, contribuția lor la poluarea luncii fiind semnificativă. 

Din aceste considerente se constată necesitatea remedierii surselor de poluare din bazinul 

Ampoiului, în particular a iazurilor, în special pe baza soluțiilor ecologice, care facilitează 

accelerarea succesiunii secundare, ca alternativă la cele pur inginerești, de acoperire fizică a 

iazurilor cu sol necontaminat. În Figura 1 sunt prezentate scopul, obiectivele lucrării  și 

activitățile efectuate pentru atingerea lor. 
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Trebuie menționat faptul că lucrarea de față reprezintă o contribuție la un proiect de 

remediere a zonelor contaminate din bazinul Ampoiului, și că rezultatele prezentate sunt parțiale 

și preliminarii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Scop. Obiective. Activități. 
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Capitolul I. Analiza critică a cunoașterii 

1.1. Poluarea cu  metale și efectele ei: aspecte generale 

O formă importantă de deteriorare a capitalului natural este poluarea  (Botnariuc și 

Vădineanu, 1982). Conform The American Heritage Science Dictionary (2010), poluarea 

reprezintă contaminarea aerului, apei sau solului cu substanțe dăunătoare organismelor vii. 

Aceasta poate fi rezultatul unor procese naturale (de exemplu, erupțiile vulcanice) sau rezultatul 

activității antropice. Există, de asemenea, și poluare luminoasă, fonică și termică, având ca sursă 

principală activitatea antropică. Ramade, 1992, citat de Postolache, 2000, consideră poluanți 

compușii care, prin efecte directe sau indirecte, alterează repartiția fluxului de energie, nivelului 

de radiații, constituția fizico-chimică a mediului natural și abundența speciilor. 

Concomitent cu extinderea spațială și diversificarea industriei în cadrul sistemelor socio-

economice, procesul de neglijare a relației de dependență față de capitalul natural a fost însoțit de 

un proces complementar de modificare și deteriorare a structurii și capacității funcționale a 

sistemelor ecologice. Deteriorarea a fost supusă reglementărilor legislative care au creat un cadru 

limitativ asupra ratei de deteriorare, problema prevenirii și controlării acestui proces nefiind, 

însă, abordată (Vădineanu, 1998). Se poate afirma, deci, că poluarea este un tip de deteriorare, 

sursele principale fiind cauzele expansiunii sistemelor socio-economice. 

Principalele surse de poluare sunt: industria, activitățile agricole și marile aglomerări 

urbane. Aceste activități conduc la eliberarea poluanților în mediu. Ramade, 1989, citat de 

Postolache, 2000, clasează poluanții în 3 clase majore: fizici, chimici și biologici. Postolache, 

2000, semnalează următoarea clasificare:  

1. Compuși anorganici ionici (metale și alți ioni anorganici); 

2. Poluanți organici (hidrocarburi, insecticide, erbicide, detergenți etc.); 

3. Compuși organometalici; 

4. Izotopi radioactivi. 

Poluanți pot fi atât compuși artificiali, cât și compuși anorganici sau organici existenți deja 

în natură, ale căror fluxuri au fost crescute de anumiți factori (de obicei antropici) (Postolache, 

2000).  
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Metalele sunt definite chimic drept elemente care conduc curentul electric, au un luciu 

metalic, sunt maleabile și ductile, formează cationi și au oxizi bazici (IUPAC, 2002).  

Conform IUPAC, 2002, următorii termeni sunt utiliziați în mod frecvent pentru clasificarea 

metalelor în studii biologice și de mediu: metal (conform definiției), metaloid sau semimetal (se 

comportă ca un nemetal, deși are proprietăți fizice de metal), metal esențial (necesar ciclului de 

viață al unui organism), metal accesibil (ce poate fi asimilat cu ușurință de organisme), trace 

metal (metal în concentrații foarte mici în apă, sol, țesuturi etc.), micronutrient, metal ușor (cu 

densitatea mai mică de 4g/cm
-3

), metal greu (cu densitatea mai mare de 4 g/cm
-3

). Macklin și 

colab., 2006 atribuie metalelor grele o densitate mai mare de 6 g/cm
-3

, iar Nieboer și Richardson, 

1980, citați de Postolache, 2000, definesc metalele grele drept metale cu densitatea relativă față 

de apă mai mare ca 5 (deci, densități aproximativ mai mari de 5 g/cm
-3

). Pentru că nu s-a ajuns la 

un consens, criteriul densității nu este cel mai relevant, iar momentan se ține seama de 

proprietățile chimice ale metalelor (Nieboer și Richardson, 1980, citați de Iordache, 2009). 

Metalele grele sunt considerate nocive organismelor când sunt prezente în concentrații 

ridicate (Martin, 1997, Onianwa, 2001 citați de Krishna și Govil, 2004).  Semnificația ecologică 

a metalelor grele este importantă datorită toxicității, mobilității și acumulării acestora. Aceste 

elemente pot intra în circuitul hidrologic prin apele subterane, prin percolare, și apele supraterane 

prin scurgeri de suprafață. De asemenea, pot fi acumulate de plante, eliberate în atmosferă sub 

formă gazoasă, pot agrega semi-permaenent în argilă sau materia organică din sol sau sedimente, 

acumulare ce poate avea repercusiuni asupra sănătății populației umane pe termen lung (Saether 

și colab., 1997, Acero și colab. 2003 citați de Krishna și Govil, 2004).  

Pentru a desemna metalele de importanță ecologică se ia in calcul factorul de perturbare 

antropogenă (FPA). Acest factor reprezintă raportul dintre intrările naturale globale anuale și 

intrările datorate activităților umane în ceea ce privește metalul respectiv. Pb, Cd, Cu și Zn au cei 

mai ridicați FPA (Forstner și Wittman, 1981, Ramade, 1992, citați de Iordache, 2009).  

Mobilitatea metalelor grele variază în funcție de caracteristicile chimice ale fiecărui metal 

și, implicit, de structurile chimice în care se poate intâlni. Metalele sunt de obicei întâlnite sub 

forma unor complexe cu liganzi organici și anorganici. În funcție de preferința metalelor pentru 

liganzi sunt clasificați în ioni metalici de clasă A (numiți și tari), clasă B (numiți și slabi) și 

intermediari (Postolache, 2000, IUPAC, 2002, Iordache, 2009). Un metal poate fi și de clasă A, și 

de clasă B, în funcție de starea de oxidare și liganzii coordinați. Aceasta clasificare permite 

elucidarea proprietăților complexelor metalice. Metalele de tip A se asociază de obicei cu liganzi 
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cu oxigen sau azot în compoziție și formează legături electrostatice, pe când metalele de tip B se 

asociază cu liganzi cu CN
-
 sau sulf în compoziție, formând îndeosebi legături covalente 

(Pearson, 1973, citat de Postolache, 2000).  

Ionii metalici de clasă B sunt foarte insolubili, putând fi atins un grad de toxicitate 

însemnat doar în urma asocierii cu un ligand organic, care înlesnește trecerea metalului prin 

membranele biologice (de exemplu, Hg sub formă ionică este foarte slab toxic, dar sub formă 

metilată este foarte biodisponibil).  

Din cauza formării acestor complexe metalice, metalele nu sunt biodegradabile, ci doar 

imobile pentru perioade lungi de timp în compartimentele abiotice, ca urmare fiind foarte 

persistente în mediu (Postolache, 2000). 

Metalele sunt întâlnite în mod natural în mediu, având niște concentrații de fond (Iordache, 

2009), acestea fiind numite în engleză trace metals. Printre aceste metale se numără Cu, Zn, Pb, 

Mn, Cr, Ar, Ni, Mo, Cd, Hg, Se, Be etc. (Agarwal, 2009). 

 

1.1.1. Surse de metale și căi de dispersie 

Principalele surse de poluare cu metale grele sunt foarte diverse, problema acestui tip de 

poluare derivând în special din exploatarea minereurilor și utilizarea metalelor de către populația 

umană, dar și din alte activități de producție (Postolache, 2000). Prin urmare, poluarea cu metale 

nu este atribuită exclusiv activității miniere, deși aceasta este preponderentă în acest caz.  

În Tabelul 1 sunt prezentate câteva activități antropice care reprezintă surse de poluare 

pentru opt metale grele comune.  

În concluzie, activitățile umane sporesc fluxurile metalelor printr-o diversitate copleșitoare 

de activități, fiecare având un aport important asupra perturbării acestor fluxuri. 
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Tabelul 1. Surse de poluare pentru opt metale grele comune (Agarwal, 2009) 

Sursă As Cd Cr Cu Pb Hg Ni Zn 

Minerit și procesarea minereurilor √ √  √  √  √ 

Metalurgie √ √ √ √ √ √ √ √ 

Industria chimică √ √ √ √ √ √  √ 

Industria aliajelor     √    

Industria vopselelor  √ √  √   √ 

Industria sticlei √    √ √   

Industria celulozei și hârtiei   √ √ √ √ √  

Tăbăcirea pieilor √  √   √  √ 

Industria textilă √ √  √ √ √ √ √ 

Industria îngrășămintelor chimice √ √ √ √ √ √ √ √ 

Industria Cl-alcalilor √ √ √  √ √  √ 

Rafinării petroliere √ √ √ √ √ √  √ 

Arderea cărbunilor √ √ √ √ √ √ √  

 

În genere, metalele sunt dispersate în mediu prin fluxuri hidrologice sau atmosferice 

rezultate în urma activităților industriale (combustia unor compuși, transport, prelucrarea 

materiei organice etc.). Astfel, fluxurile de deșeuri rezultate în urma activităților socio-

economice constituie surse importante de poluare cu metale. Mobilitatea apei în bazine 

hidrografice contaminate cu reziduuri miniere de tipul haldelor de steril sau iazurilor de 

decantare (numite în limba engleză tailing dams) este, de asemenea, o cale de dispersie a 

metalelor în cadrul sistemelor ecologice (Agarwal, 2009).   

Metalele pot fi transportate la scară locală, regională, continentală sau globală pe cale 

atmosferică (Postolache, 2000), acestea fiind constituienți importanți ai aerosolilor (Agarwal, 

2009). 
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De regulă, concentrația metalelor poate fi corelată cu debitul hidrologic (Ciolpan, 2005). 

Procesele hidrologice care determină mobilitatea metalelor sunt (Iordache, 2011): 

1. percolarea – prin acest proces se transportă complexele metalice solubile din 

orizonturile superioare spre cele inferioare, metalele fiind transportate 

în straturile acvifere 

2. scurgeri 

a. de suprafață – se pot transporta metale în complexe solubile prin masa apei sau 

metale adsorbite în sol prin eroziune  

b. subterane – mobilitatea metalelor poate surveni și în urma scurgerilor subterane 

din straturile acvifere alimentate prin percolare 

În Figura 2 sunt prezentate principalele căi de transport ale metalelor grele de la surse la 

rezervoarele din sistemele ecologice. 

 

Figura 2. Dispersia metalelor în mediu (adaptată după Agarwal, 2009) 

 

Procesele implicate în mobilitatea metalelor la diferite scări spațio-temporale au fost 

evidențiate de Iordache, 2011, după cum se poate observa în Anexa 1. 

În concluzie, intrările metalelor grele în sisteme ecologice sunt potențate de activitățile 

antropice, având ca efect acumularea metalelor în sisteme terestre și acvatice în urma proceselor 

biotice și abiotice de transport. 
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1.1.2. Efecte ecotoxicologice la nivel individual, populațional și ecosistemic 

Întrucât metalele se găsesc în mod natural în orice organism, se pune problema 

esențialității. Acest termen se referă la necesarul fiziologic al unui metal pentru funcționarea 

metabolică normală a unui organism. Metalele, spre deosebire de alți contaminanți, sunt folosite 

de organisme atât ca micronutrienți (de ex., Fe, Ca, Mg) cât și ca macronutrienți (de ex., Cu, Zn, 

Ni) (Fairbrother, 2007). Practic, orice compus este toxic când depășește o anumită concentrație 

prag și poate avea efecte perturbatoare asupra organismelor. Gradul de toxicitate se cuantifică pe 

baza unor teste (obținute în urma corelării frecvenței mortalității organismelor expuse cu diferite 

concentrații de compus toxic) (Postolache, 2000). 

În cazul metalelor grele efectele ecotoxicologice sunt dependente de timpul de acțiune al 

metalului și acționează la un domeniu foarte larg de scări (de la nivel molecular la nivel de 

complex de ecosisteme). Din păcate aceste efecte nu sunt în directă proporționalitate cu 

concentrația metalelor respective, iar din această cauză nu sunt utilizate ca indicatori de poluare 

(Iordache, 2009). 

Voi aborda, pentru început, efectele metalelor grele la nivel de organism. 

Efecte la nivel individual 

De regulă toxicitatea datorată expunerii concentrațiilor mari de metale este greu de înteles 

și rar cuantificată în teren (Fairbrother, 2007). Efectele toxice ale compușilor se manifestă 

dichotomic, în funcție de concentrație, iar stresul cauzat de către compusul toxic poate fi 

clasificat astfel (Postolache, 2000): 

a. Stres distructiv; 

b. Stres fiziologic. 

Stresul distructiv este specific dozelor letale, care se soldează cu moartea organismului, iar 

stresul fiziologic induce răspunsuri fiziologice anormale sau chiar pierderea unor funcții 

specifice (Postolache, 2000).  

Stresul fiziologic este cauzat în principal de perturbările biochimice ce survin la nivel 

molecular. Metalele pot afecta activitatea enzimatică, altera structura ADN rezultând mutații, 

diminua fertilitatea ouălelor (în cazul peștilor) etc. (diverși autori, citați de Iordache, 2009). 

Aceste modificări biochimice pot cauza efecte la nivel celular și tisular. Spre exemplu: 

producția de biomasă este afectată în urma stresului datorat concentrațiilor ridicare de metale 
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grele, având consecințe economice considerabile asupra plantelor de cultură; faza de creștere a 

bacteriilor fixatoare de azot este inhibată (Athar, 2002); dezvoltarea miceliilor pentru multe 

specii de fungi este redusă considerabil în urma expunerii (Babich, 1979); rata de hrănire în urma 

contaminării cu Cd a larvelor de Bombyx moril L. a scăzut (Wang, 2004), etc. 

În cazul plantelor apare fenomenul de stres oxidativ. Metalele cauzează reacții biochimice 

produse de deplasarea centrelor cationice proteice, astfel perturbând sau inhibând  activitatea 

enzimatică. De asemenea, este posibilă creșterea concentrației speciilor de oxigen foarte reactive 

(O2
-
, ●OH, H2O2) care conduc la distrugerea membranelor celulare, cauzând peroxidarea 

lipidelor sau apoptoză (distrugere celulară programată genetic drept răspuns la un anumit 

semnal) (Peralta-Videa, 2009, diverși autori, citați de Eraly, 2011). Un exemplu de metal care 

favorizează peroxidarea lipidelor este Cu (diverși autori, citați de Iordache, 2009). 

Cadmiul este considerat unul din metalele de mare interes ecotoxicologic datorită efectelor 

negative asupra metabolismului plantelor și regnului animal (Kabata-Pendias, 2001). În urma 

testelor de toxicitate s-a demonstrat că în cazul bacteriilor fixatoare de azot și plantelor de cultură 

gradul de toxicitate s-a distribuit în funcție de metalele studiate astfel: 

Cd > Cu > Ni > Zn > Pb > Cr (Athar, 2001) 

Fitotoxicitatea scăzută în cazul Cr și Pb a fost atribuită faptului că sunt insolubile în 

majoritatea condițiilor de sol (James și Bartlet, 1984, citați de Athar, 2001), iar toxicitatea 

crescută a celorlalte metale este asociată solubilității acestora în sol. În Figura 3 este prezentat 

gradul de mobilitate al ionilor metalici în funcție de pH-ul solului. 

Contaminarea solurilor cu metale grele este deseori asociată și cu un pH scăzut, iar această 

aciditate facilitează creșterea conținutului de acizi fulvici care formează cu metalele complexe 

foarte mobile și biodisponibile (diverși autori, citați de Popa, 2005).  

În cazul microorganismelor metalele pot fi acumulate intracelular, asociate peretelui 

celular, mobilizate sau imobilizate extracelular de către produși metabolici bacterieni sau 

transformate și volatilizate (Chen și colab., 1995, citați de Iordache, 2009).  
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Figura 3. Mobilitatea ionilor metalici în funcție de pH-ul din sol (după Kabata-Pendias, 

2001) 

Majoritatea metalelor grele sunt mobilizate în lanțul trofic și afectează atât producătorii cât 

și consumatorii (Peralta-Videa, 2009). Ele sunt stocate le fiecare nivel trofic și transmise pe baza 

relațiilor trofice către consumatorii de ordin superior. De exemplu, Cr este stocat în vacuole la 

plante, în tractul digestiv la oligochetae, în exoschelet la crustacee; Pb se acumulează la 

mamifere în ficat și oase; Hg este fixat în creier și ficat etc. (diverși autori, citați de Peralta-

Videa, 2009). 

Prădătorii de vârf sunt de regulă cei mai afectați ca  urmare a bioamplificării (Iordache, 

2009). În Tabelul 2 sunt prezentate efectele As, Cd, Cr, Pb, Hg asupra mamiferelor. 
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Tabelul 2. Efectele As, Cd, Cr, Pb și Hg asupra mamiferelor (după Peralta-Videa și colab., 

2009) 

Metal Efecte Sursă citată 

As Acute 

 

Cronice 

 

greață, vărsături, diaree, encelopatie, 

sindrom de Q-T prelungit, neuropatie 

dureroasă 

diabet, hipopigmentare sau hiperkeratoză, 

cancer (pulmonar, de tract urinar, de piele), 

encefalopatie 

Soghoian și Sinert, 2008 

Cd Acute 

Cronice 

 

pneumonie 

proteinurie, cancer pulmonar, osteomalacie 

afecțiuni renale și osoase,  

inhibarea progesteronului 

alterarea uterului, oviductului, ovarelor 

dereglări endocrine 

 

Soghoian și Sinert, 2008 

 

WHO, 1992 

Zhang și Jia, 2007 

Massanyi și colab., 2007 

Henson și Chedrese, 

2004 

Cr Acute 

 

Cronice 

 

hemoragie gastrointestinală, insuficiență 

renală acută 

fibroză pulmonară, cancer pulmonar,  

renal, hepatic, deteriorarea structurii ADN 

Sochoian și Sinert, 2008 

 

Sochoian și Sinert, 2008 

Dong și colab., 2007 

Pb Acute 

Cronice 

greață, vărsături, encefalopatie 

encefalopatie, anemie, dureri abdominale, 

neuropatie,  

afecteză sistemul nervos central, excretor, 

circulator și cardiovascular 

Sochoian și Sinert, 2008 

 

 

Ma, 1996 

Hg Acute 

 

Cronice 

febră, greață, vărsături, diaree, 

gastroenterită 

gingivostomatită, frisoane, neurastenie,  

hipersensibilitate, tuse, dispnee, halucinații 

Sochoian și Sinert, 2008 

 

Guzzi și La Porta, 2008 
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Efecte la nivel populațional 

Populația este un sistem biologic de nivel supraindividual, integrat în ierarhia sistemelor 

biologice și componenta elementară a speciei (Rîșnoveanu, 2010). Efectele în cadrul populației 

sunt consecințe directe a perturbărilor metabolice survenite prin contaminarea cu metale grele, 

iar afectarea funcțiilor populației poate avea un impact asupra metabolismului indivizilor 

componenți (Iordache, 2009). Efectele populaționale sunt rezultatul contaminării a multor 

indivizi din populație. Această contaminare se poate face pe baza relațiilor trofice în zone poluate 

cu metale (Peralta-Videa, 2009) de scări diferite. 

Chiar și în habitate seminaturale organismele sunt deseori expuse diferitelor concentrații de 

poluanți antropici. Metalele sunt printre cele mai persistente, având efecte directe și indirecte 

asupra biocenozelor (diverși autori, citați de Eraly, 2011).  

Poluarea cu metale poate avea un impact negativ asupra populațiilor naturale pe baza 

efectelor ecologice de tip cascadă. De exemplu, modificarea structurii vegetației ca urmare a 

contaminării sau reducerea consumatorilor de ordin inferior poate cauza o competiție intra sau 

interspecifică pentru acele resurse. Prin urmare, reproducerea consumatorilor de ordin superior 

va scădea, concomitent cu șansa de supraviețuire a indivizilor și, ulterior, a populației (diverși 

autori, citați de Eraly, 2011). 

Rezistența populației la expunerea la metal este un aspect important. În general, toleranța și 

rezistența sunt termenii utilizați în literatură. Toleranța se referă la existența unui grup 

populațional mai apte în combaterea toxicității față de restul indivizilor, iar rezistența corespunde 

capacității întregii populații de a rezista în condițiile unei contaminări. Pe termen lung, prin 

prisma selecției naturale, este posibilă apariția unei specii rezistente având la bază o specie 

tolerantă, atât timp cât presiunea selectivă este de o durată considerabilă, favorizând schimbarea 

genotipului (Iordache, 2009). 

Organismele dispun de o mulțime de mecanisme defensive pentru a limita efectele 

metalelor, precum evitarea ingestiei, acumularea scăzută, intensificarea excreției, detoxifierii sau 

sechestrarea metalului într-o formă care nu este toxică (diverși autori, citați de Eraly, 2011). 

Creșterea variabilității populaționale poate fi rezultatul diferitelor toleranțe atribuite indivizilor 

din cadrul populației (Iordache, 2009). 
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Postolache, 2000 (după Walker și colab., 1996) listează posibilele răspunsuri ale 

efectivului populației ca răspuns la contaminarea cu un poluant: 

- extincția populației 

- scăderea efectivului până la un anumit nivel și păstrarea noului efectiv în cazul în care 

poluarea persistă 

- creșterea efectivului (datorată fenomenului de rezistență) dacă poluarea este cronică, 

astfel instalându-se o nouă stare de echilibru a populației respective 

- efectivul se poate redresa după o scădere inițială în urma proceselor de recuperare dacă 

poluarea este tranzitorie 

- în cazul extincției se poate instala o nouă populație în urma imigrării sau recolonizării 

dacă poluarea a încetat 

Cadrul de referință pentru evaluarea efectelor unui anumit poluant asupra populațiilor îl 

constituie ecosistemul (Postolache, 2000). 

Efecte la nivel ecosistemic 

Datorită multiplelor interacții dintre populațiile unei biocenoze este imposibilă 

extrapolarea efectelor unui poluant la scară ecosistemică doar pe baza efectelor asupra unor 

populații luate separat. Astfel, într-un context ecosistemic, efectele se pot evalua doar pe baza 

studiului efectelor la nivelul structurii și dinamicii ecosistemelor. În funcție de concentrația și 

durata de acțiune a poluantului, efectele vor fi resimțite inițial la nivelul populațiilor speciilor 

sensibile, apoi la nivelul comunităților și dinamica ecosistemului, în final fiind afectate funcțiile 

(Postolache, 2000). 

La nivel structural vor fi identificate efecte precum reducerea abundenței și bogăției 

specifice, diversității specifice, modificarea dominanței, afectarea speciilor cheie (pe baza 

fenomenelor de bioconcentrare, bioacumulare, bioamplificare), efecte asupra succesiunii 

ecologice (Iordache, 2009, Postolache, 2000). Odum, 1975 (citat de Martin și Coughrey, 1981, 

citați de Iordache, 2009) consideră că sistemele foarte diverse își reduc diversitatea în condiții de 

stres, iar cele cu diversitate mică înregistrează o creștere a diversității în aceleași condiții.  

La nivel funcțional efectele vor viza toate funcțiile ecosistemelor. Astfel, vor fi afectate 

componentele biocenotice prin inhibarea producției de biomasă. Spre exemplu, Iordache, 2009 

afirmă că productivitatea primară a fitoplanctonului este afectată chiar la concentrații de sub 10 

ppb Cu în masa apei. Wang, 2004, în urma unui studiu pe larve de Bombyx mori L. a observat că 

o concentrație relativ scăzută de Cd diminuează rata de hrănire a larvelor, grosimea coconului de 
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mătase secretat în stadiul de nimfă și producția de clorofilă în cazul frunzelor de Morus alba L. 

(sursa de hrană a larvelor). Pb afectează rata de filtrare a bivalvei Dreissena polimorpha Pallas 

1771. (Kraak și colab., citați de Iordache, 2009). 

Fluxul energetic poate fi afectat atât în cazul producătorilor, cât și în cel al consumatorilor, 

speciile foarte specializate pe plan alimentar fiind mai afectate decât cele generaliste, iar speciile 

erbivore fiind mai reziliente ca speciile prădătoare (Iordache, 2009). 

Fluxul informațional va înregistra efecte în funcție de modificarea structurii genetice a 

populațiilor componente prin mutații, speciație, imigrări, însă, cele mai pregnante perturbări se 

regăsesc în cadrul circuitelor biogeochimice. 

În cazul circuitelor biogeochimice, impactul survine fie asupra eficienței sau abundenței 

organismelor implicate în diferite procese, fie prin modificarea disponibilității substraturilor 

necesare pentru desfășurarea proceselor. Indirect pot fi afectate dimensiunile rezervoarelor de 

elemente și verigile compartimentului de ciclare (Postolache, 2000). Compartimentul 

descompunătorilor și detritofagilor este în special foarte sensibil. Pedofauna și pedoflora sunt 

afectate influențând negativ procesele de descompunere a litierei, humificarea și remobilizarea 

mineralelor (Tyler, 1972, citat de Martin și Caughtrey, 1981, citați de Iordache, 2009). Propagând 

efectele de-a lungul lanțului trofic, întreg compartimentul de ciclare va fi afectat, cu repercusiuni 

și asupra relațiilor interspecifice și fluctuații puternice la nivel populațional. 

În acest context se poate înțelege că pe baza proceselor de transport emergente la scări de 

complexe de ecosisteme, concomitent cu metalele, vor fi transmise și efectele la distanțe mari 

față de sursă. De asemenea se poate afirma faptul că, evaluând efectele în cadrul fiecărui 

ecosistem din cadrul unui complex, și funcționarea complexului va fi lezată. 

În concluzie, metalele, acționând de la scară moleculară, cauzează efecte care se propagă 

până la nivelul sistemelor ecologice deteriorându-le atât structura, cât și funcțiile. 
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1.2. Surse primare de poluare în zonele miniere 

1.2.1. Caracterizarea tipurilor de surse primare 

Prin zone miniere se înțeleg teritorii de scară locală și regională. La scară locală zonele 

miniere includ surse primare și secundare de metale. Broadhurst și colab. (2007) descriu tipurile 

de solide care sunt deversate ca produși secundari în urma extracției și prelucrării minereurilor. 

Printre acestea se regăsesc: roci prelucrate, reziduuri rezultate din tratarea efluenților, zgură, 

pulberi fine, nămol etc. Dimensiunea particulelor diferă de la ordinul micronilor la scara 

centimetrilor în cazul rocilor și la suprafața siturilor contaminate (de ordinul hectarelor și sutelor 

de km
2
). Persistența minereurilor bogate în metale depinde de condițiile de mediu dar, de obicei, 

procesele hidrologice și atmosferice sunt relevante pentru managementul de lungă (decenii) și 

scurtă durată (ani).  

Reziduurile sunt depozitate în halde de steril și iazuri de decantare. Haldele de steril sunt 

suprafețe pe care se depozitează sterilul obținut prin extragerea minereului de interes, iar iazurile 

de decantare sunt suprafețe excavate sau depresionare în care sunt depuse reziduuri lichde cu un 

conținut ridicat de coloizi, în scopul sedimentării acestora (Neagoe, 2011). 

În continuare voi aborda principalele surse primare de dispersie a metalelor, cele secundare 

fiind zonele umede, ca urmare a acumulării metalelor în sedimente din fluxurile hidrologice 

contaminate. 

Materialul parental rareori funcționează ca o sursă de dispersie prin drenaj minier acid 

(va fi prezentat ulterior). Într-un studiu ce viza un bazin în care au fost exploatate minereuri 

aurifere apa de suprafață avea caracter neutru sau slab bazic. Speciația și mineralogia 

sedimentelor din zonele umede nu au fost direct cuplate cu mineralogia materialului parental, ci 

probabil pe baza infiltrărilor subterane ale metalelor dizolvate (Drahota și colab., 2010). 

Iazurile de decantare sunt foarte variate din punct de vedere mineralogic. Spre exemplu, 

într-un caz fazele minerale primare erau: cuartz (SiO2), calcit (CaCO3), pirită (FeS2), pirhotită 

(Fe(1-x)S), sphalerită ((Zn,Fe)S) și arsenopirită (FeAsS), iar în fazele secundare (oxidate) se 

regăseau: gips (CaSO4·2H2O), K-jarosită (KFe
3+

3(OH)6(SO4)2), lepidocrocită (γ-FeO(OH)), 

goethită (FeO(OH)), beudantită (PbFe3(OH)6SO4AsO4) și kaolinită (Al2Si2O5(OH)4) (Romero și 

colab., 2006). De asemenea, estimarea proprietăților iazurilor poate fi dependentă de scara 

măsurătorilor și experimentelor datorită diferențelor de temperatură, pH-ul apei hiporeice, 

distribuția și dimensiunile particulelor, ratele de degradare chimică a unor minerale, 
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heterogenitatea conținutului mineralogic și tiparul fluxurilor hidrologice (Banwart și colab., 

1998). 

Solul contaminat reprezintă o sursă difuză de poluare cu metale datorită depunerilor 

atmosferice rezultate în urma procesării minereurilor. Zn și Pb sunt principalele metale poluante 

pe cale atmosferică, acestea fiind întâlnite în solurile contaminate în diferite forme (Romero și 

colab., 2006, Manceau și colab., 2000). 

Zgura obținută în topitorii este de asemenea foarte specifică din punct de vedere 

mineralogic. Piatak și colab. (2004) au identificat olivine, sticlă, spineli, minerale sulfurate, 

metale native și alți compuși metalici în prima fază mineralogică. Vitkova și colab. (2010) au 

identificat în zgura obținută în urma topirii Cu-Co în prima fază olivină, leucit, spineli etc. 

În concluzie, reziduurile miniere au o mineralogie foarte variată, majoritatea depunerilor 

fiind asociate minereurilor polimetalice. Implicit, mineralogia va influența și mobilitatea 

metalelor pe cale hidrologică. 

1.2.2. Mobilizarea metalelor prin fluxuri hidrologice de suprafață 

 

Exportul metalelor din depozitele miniere și solurile contaminate prin scurgeri de suprafață 

este un proces datorat eroziunii cuplată ulterior cu scurgeri subterane intense contaminate prin 

percolare. Spre exemplu, Kimball și colab. (2007) au observat că prin scurgerile de suprafață, 

resuspendarea coloizilor din sedimente, eroziune și alimentări din apa subterană este favorizată 

mobilizarea Fe, Cu și Mn prin fluxurile hidrologice de suprafață. Dispersia mecanică prin 

eroziune poate fi identificată prin compararea structurilor minerale din lunci și depunerile 

miniere (Avila și colab., 2008). 

După exportul prin eroziune și scurgerile de suprafață metalele pot fi reținute în zone 

umede. Retenția în albiile râurilor reflectă fie depunerea metalelor particulate, fie schimbarea 

fazei metalului dizolvat. Spre exemplu, Frau și colab. (2009) a identificat concentrații ridicate de 

plumb într-un bazin doar în aval. Audry și colab. (2010) estimează că în urma unor inundații 870 

t Zn, 18 t Cd, 25 t Pb și 17 t de Cu au fost mobilizate din cauza resuspendării lor din depozitele 

sedimentare din amonte. 

Depozitele sedimentare din zonele umede sunt de asemenea implicate în tamponarea și 

retenția metalelor. Concentrația, localizarea, pH-ul și conținutul de carbon organic au fost cei mai 

importanți factori implicați în mobilitatea metalelor evaluată prin teste de percolare (Cappuyns și 
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Swennen, 2007). 

În cazul sistemelor lotice de dimensiuni mai mari, retenția sedimentară se face la scară mai 

mare, și anume în lunci. Dennis și colab. (2009) a estimat o retenție în canalul principal al unui 

bazin hidrografic de aproximativ 28% din Pb produs în zona minieră. 

În concluzie, metalele sunt mobilizate prin eroziune, percolare, și scurgeri de suprafață și 

sunt reținute în zonele umede. În anumite condiții metalel pot fi ulterior resuspendate, zonele 

umede constituind surse secundare de poluare. 

Un proces hidrologic ce determină mobilizarea metalelor din depozite miniere este 

drenajul minier acid.  

 

1.2.3. Drenajul minier acid 

Drenajul minier acid (AMD) este considerat o problemă majoră a industriei miniere, iar 

determinarea cauzelor, prezicerea proceselor și remedierea au devenit priorități majore în 

cercetare (Akcil, 2006). Cauzează poluarea cu metale a sistemelor ecologice, afectând cu 

precădere țările cu industrie minieră activă sau abandonată (Johnson, 2005). AMD este asociat în 

principal mineritului metalelor precum Au, Cu, Ni, Fe (Akcil, 2006). 

Prin definiție, AMD este rezultatul solubilizării metalelor din roca expusă în urma  

mineritului prin oxidarea metalelor sulfurate din minereu cu formare de acid sulfuric. Această 

reacție este produsă în urma contactului minereului expus cu oxigen și apă (Lin, 2007). Astfel, 

efluenții din instalațiile de prelucrare a metalelor sau scurgerile din iazurile de decantare sau 

haldele de steril au un pH foarte scăzut, iar din acest motiv metalele pot fi transportate în forma 

lor cea mai solubilă concomitent cu masa apei (Sheoran, 2006). Solubilizarea metalelor poate fi 

accelerată și de microorganisme care mediază descompunerea mineralelor (Akcil, 2006). 

În zonele umede, prin sedimentare și depunere, metalele agregate de materia particulată din 

AMD sunt filtrate din masa apei. În aceste sisteme ecologice metalele pot fi transferate din apă în 

substrat sau componentele biotice și viceversa (diverși autori, citați de Sheoran, 2006). Astfel, 

zonele umede constituie surse secundare de dispersie a metalelor. 

În concluzie, AMD este o cale importantă de dispersie a metalelor în mediu datorită 

numeroaselor surse (mine abandonate, mine active, iazuri de decantare, halde de steril), 

proceselor de solubilizare și capacitatea de transport pe distanțe mari prin fluxuri hidrologice, 

atmosferice, dar și absorbție biotică, principalele receptoare fiind zonele umede. 
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1.2.4. Iazuri de decantare din România 

În România, zonele cele mai afectate ca urmare a poluării solului și atmosferei cu metale 

grele sunt: Zlatna (Jutețul Alba), Baia Mare (Județul Maramureș) şi Copsa Mică (Județul Sibiu), 

ca urmare activităților miniere. Principalele metale poluante sunt Cu, Pb, Zn și Cd. Din punct de 

vedere al contaminării cu metale grele a regimului hidrologic suprateran și subteran, zonele 

critice sunt Baia de Sprie (Județul Maramureș) și Baia de Arieș (Județul Alba) (MAPM, 2003). 

Datorită incidentelor relativ recente privind deversările din iazuri de decantare cu efecte 

transfrontaliere și dezbaterile cauzate de proiectele de proiectele miniere de scară mare, 

autoritățile române acordă importanța cuvenită problemei evaluării riscului în zonele 

contaminate (Mara, 2010). 

Inventarul depozitelor miniere a permis identificarea a 1749 de depozite de steril: 1661 

halde de steril și 73 iazuri de decantare (Jianu, date nepublicate, http:/www.geo.edu.ro/ 

Catmin/Rom/cncsis/halde). Dintre aceste depozite unele sunt active, unele în stare de conservare 

și altele în curs de remediere (Figura 4). Din moment ce Munții Apuseni sunt drenați de râuri 

transfrontaliere, managementul zonelor miniere are relevanță internațională. 

 

Figura 4. Tipuri de iazuri de decantare (stânga) și halde de steril (dreapta) și localizarea lor 

geografică (jos) (după Jianu, 2011) 

În concluzie, pe teritoriul României există numeroase iazuri de decantare și halde de steril 

în diverse forme de management, fiind documentate deversări relativ recente cu impact 

transfrontalier. 
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1.3. Capitalul natural din zonele receptoare ale dispersiei metalelor prin fluxuri 

hidrologice de suprafață: zone umede 

1.3.1. Zone umede: definire, clasificare și importanță 

Definire 

Voi începe prin a defini conceptul de zonă de ecoton (denumite și zone tampon sau buffer-

zones). Acest concept a fost aplicat inițial vegetației ripariene (Karr și Schlosser, 1970, citați de 

Viaud și colab., 2004) când s-au analizat efectele acesteia în transportul de sedimente în fluxul 

hidrologic, rolul de stabilizare a substratului și capacitatea acesteia de a afecta calitatea apei. 

Ulterior acest concept s-a dezvoltat și în prezent este folosit în contextul definirii structurii mai 

multor tipuri de complexe de ecosisteme (Viaud și colab., 2004). 

Odum (1971), citat de Vădineanu (1998), caracterizează zonele de ecoton drept zone de 

tranziție între două sau mai multe biocenoze, deci conține mai multe specii cu originile în 

biocenozele învecinate, dar și specii caracteristice. Ulterior s-a propus urmatoarea caracterizare: 

zone de tranziție între sisteme ecologice adiacente, care au o serie de particularități distincte, 

unice, ce se manifestă la scară temporală și spațială și la nivelul cărora au loc, cu o anumită 

intensitate, interacțiunile dintre ele (Naiman et al., 1987 citat de Vădineanu, 1998). În continuare 

voi analiza încadrarea zonelor umede în acest concept. 

Denumirile de mlaștină, turbarie, luncă sunt folosite de secole, dar relativ recent s-a 

introdus termenul general de zonă umedă (în limba engleză wetland). Acesta a apărut din nevoia 

de a înțelege și descrie aceste componente ale ecosferei și de a îmbunătăți managementul lor (US 

Fish and Wildlife Service, 1979). 

Una dintre cele mai vechi definiții pentru zonele umede este cea din Circulara 39 a US Fish 

and Wildlife Service (FWS), din 1956. Aceasta desemnează zonele umede drept zone de 

altitudine scăzută acoperite de un strat de apă de mică adâncime permanent, sau temporar și 

intermitent. Acestea cuprind 20 tipuri de zone umede, printre care: mlaștini, stufărișuri, turbării, 

lunci, lacuri de adâncimi scăzute, eleștee. Nu includ cursuri de apă permanente sau lacuri adânci 

ori de acumulare.  

Convenția pentru Zone Umede, cunoscută și drept Convenția Ramsar (1971) este un tratat 

interguvernamental ce impune membrilor menținerea caracterului ecologic al zonelor umede de 

importanță internațională prin utilizare durabilă. Pentru scopul acestei convenții s-a stabilit 

următoarea definiție: 
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- Conform Articolul 1.1.: Zonele umede sunt zone mlăștinoase, turbării, bălți naturale sau 

artificiale, permanente sau temporare, cu apă stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau 

sărată, zone maritime a căror adâncime nu depășește 6m la flux. 

-  în Articolul 2.1 se menționează că zonele umede pot include zone ripariene și costiere 

adiacente, insule sau ape marine cu adâncimi de peste 6m la flux aflate în cadrul zonelor umede. 

Pentru această convenție s-au stabilit 42 tipuri de zone umede, grupate în trei categorii. Acest 

sistem de clasificare este utilizat la nivel internațional. 

- în 1979, US FWS a introdus o nouă definiție, și anume: În general, zonele umede 

reprezintă zone de tranziție între sisteme terestre și acvatice unde nivelul apei freatice este la sau 

aproape de suprafață solului sau solul este acoperit de un strat de apă de adâncime mică. A 

aparut, deci, conceptul de zonă de tranziție între sisteme ecologice terestre și acvatice.  

Limitele acestor sisteme ecologice de tranziție au fost stabilite în cadrul convenției FWS 

(1979) drept (1) limita dintre terenul cu vegetație hidrofilă predominantă și terenul cu vegetație 

mezofilă și xerofilă predominantă, (2) limita dintre sol predominant saturat cu apă și sol 

predominant nesaturat cu apă și, în cazul lipsei vegetației sau solului, (3) limita dintre terenul 

inundabil sau saturat cu apă anual, pe parcursul sezonului de creștere și teren neinundabil în 

acea perioada la interfața zonă umedă – ecosistem terestru. La interfața zonă umedă – ecosistem 

acvatic pentru sisteme marine și de estuar limita coincide cu nivelul minim al apei la flux 

puternic, iar pentru sisteme lacustre, palustre și riverane limita este la o adâncime de 2m sub 

nivelul minim al apei (pentru că până la această adâncime se dezvoltă plantele emergente). 

Aceste granițe, fiind stabilite doar pe baza eterogenității unităților hidrogeomorfologice și a 

comunităților vegetale, nu au caracter holist. Din rațiuni manageriale, zonele umede, ca orice 

sisteme ecologice, sunt delimitate pe baza acestor eterogenități, o limită reală care să ia in 

considerare toate componentele și relațiile dintre ele fiind imposibil de stabilit, în special datorită 

dinamicii acesteia în timp.  

În concluzie, zonele umede reprezintă zone tampon între ecosisteme acvatice și ecosisteme 

terestre pentru care nu există o definiție universal acceptată la nivel internațional. 

 

 

 

 



21 

 

Clasificare 

Conform unei estimări grosiere a United Nations Environment Programme - World 

Conservation Monitoring Centre, zonele umede ocupă 6% din suprafața terestră a planetei 

(aproximativ 570 milioane ha) dintre care 2% lacuri, 30% turbării, 26% mlaștini, 20% stufărișuri 

și 15% zone inundabile. Mangrovele ar acoperi în jur de 240,000 km
2
 de zonă costieră și 

aproximativ 600,000 km
2

 ar acoperi recifurile de corali (Ramsar, 2006). 

Având în vedere diversitatea hidrogeomorfologică și biotică a zonelor umede, se disting 

numeroase tipuri. Există clasificări pentru fiecare convenție prezentată, precum și numeroase alte 

clasificări în literatura de specialitate. O voi prezenta pe cea din Convenția Ramsar, fiind cea mai 

utilizată. Aceasta a adoptat o clasificare ce conține 42 tipuri de zone umede, grupate în 3 

categorii principale: 

- Marine și costiere; 

- Continentale; 

- Artificiale. 

În funcție de origine, zonele umede se clasifică în: 

1. Zone umede naturale: 

- Marine (costiere inclusiv lagune, maluri stâncoase și recifuri de corali); 

- De estuar (includ delte, mlaștini de mangrove și formate de maree); 

- Lacustre (asociate sistemelor lentice); 

- Lunci (asociate sistemelor lotice); 

- Palustre (mlaștini, turbării, stufărișuri). 

2. Zone umede artificiale (pescării, terenuri agricole irigate, saline, rezervoare, canale 

etc.). 

Importanță 

Zonele umede sunt cunoscute și ca „rinichii” complexelor ecologice, pentru a semnala 

importanța rolului lor în aceste complexe. Deși multe civilizații au depins de zone umede de-a 

lungul timpului, în ultimele decenii au fost deteriorate cu o rată alarmantă. În prezent, pe măsură 

ce valoarea le este recunoscută, protecția și conservarea lor a devenit un curent internațional 

(Mitsch, Gosselink, 2007). 
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Pentru a putea înlesni înțelegerea modului de funcționare al acestui tip de sistem ecologic 

voi folosi Figura 5. Se pot observa în acest model componentele de baza ale unei zone umede 

utilizare în mod curent în definiții: componenta biotică (faună, floră, microorganisme) și 

componenta abiotică, formată din componenta hidrologică, fizico-chimică. Sunt, de asemenea, 

indicate prin săgeți și relațiile de tip cauză – efect și de feedback biotic. Componenta hidrologică 

influențează componenta fizico-chimică prin aportul de elemente introdus în sistem prin procese 

fizice (curgere, depunere pluvială) care depind, desigur, și de geomorfologie și climat, aceste 

procese fiind dinamice în timp. Componenta biotică recepționează intrările de materie și energie 

pe cale abiotică și elaborează un raspuns adecvat. 

 

Figura 5. Model conceptual de zonă umedă (Mitsch, Gosselink, 2009) 

Având în vedere aceste aspecte legate de structură, putem înțelege funcțiile zonelor umede. 

Conform Manualului Convenției Ramsar, 2006, zonele umede au următoarele funcții: 

- stocare hidrologică; 

- protecție împotriva inundațiilor; 

- stabilizarea malurilor și controlul eroziunii; 

- alimentarea straturilor acvifere; 

- golirea straturilor acvifere; 

- purificarea apei; 
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- retenția nutrienților; 

- retenția poluanților; 

- stabilizarea microclimatului (precipitații și temperatură). 

Sunt numite rinichii complexelor ecologice datorită rolului de receptori de ape uzate din 

surse naturale și antropice. Dar rolul lor nu este limitat doar la recepția apelor uzate, ci și la 

filtrarea acestora prin intermediul componentelor biocenozei care absorb poluanții și nutrienții 

transportați pe cale hidrologică. Ele, de asemenea, stabilizează resursele de apă prin ameliorarea 

atât a inundațiilor, cât și a secetei (Mitsch, Gosselink, 2007). Aceste reglaje sunt posibile datorită 

sensibilității lor la acțiunile factorilor de comandă antropici sau mediată de modificări locale, 

regionale și globale în sistemul climatic (în acest caz se are în vedere cu precădere faptul că 

zonele de ecoton pot constitui habitatele multor specii) (Vădineanu, 1998). Prin diversitatea 

biotică și abiotică, zonele umede sunt considerate de către unii cercetători printre cele mai 

importante sisteme fixatoare de carbon și stabilizatoare ale sistemului climatic (Mitsch, 

Gosselink, 2007), dar și cele mai productive.  

Beneficiile economice asociate acestor funcții, conform Ramsar, 2006: 

- calitatea și cantitatea resurselor de apă; 

- exploatarea fondului piscicol bogat; 

- retenția nutrienților și irigarea terenurilor agricole; 

- biomasă lemnoasă și alte resurse utilizate în construcții; 

- resurse energetice, precum turba și biomasa vegetală; 

- diversitate biologică; 

- transport; 

- produse farmaceutice; 

- recreație, turism. 

În concluzie, zonele umede sunt sisteme ecologice foarte diverse pe suprafața globului, 

având caracteristici specifice atât sistemelor terestre, cât și sistemelor acvatice, la care se adaugă 

o diversitate specifică și funcțională distinctă. Datorită acestei diversități zonele umede sunt 

indispensabile bunei funcționări a complexelor din care fac  parte și reprezintă o sursă 

importantă de resurse și servicii disponibile sistemelor socio-economice. 

 

 



24 

 

1.3.2. Circuitul metalelor în zonele umede 

După Vădineanu (1998), circuitele biogeochimice au două categorii de compartimente: 

a. Un compartiment dinamic al unităților hidrogeomorfologice (UHGM) alcătuit din unul 

sau mai multe rezervoare abiotice (atmosferă, hidrosferă, litosferă); 

b. Un compartiment de ciclare biologic, alcătuit din rețelele trofice ale biocenozelor care 

reciclează elementul în mod activ. 

Circuitul materiei între componente se face pe baza unor transformări. Aceste transformări 

pot fi de natură fizică (dizolvare, precipitare, volatilizare, fixare) sau de natură chimică 

(biosinteză, biodegradare, biotransfoarmări cuplate cu oxido-reducere etc.). Prin procesele de 

transformare elementele pot fi transferate între diferite faze (solid-lichid, lichid-gazos etc.) (Atlas 

și Bartha, 1992 citați de Neagoe, 2011). 

Metalele, fiind prezente în mod natural în mediu, au procese de ciclare mult mai complexe 

la nivelul fiecărei componente de ciclare decât substanțe organice xenobiotice (Fairbrother, 

2007). Pentru majoritatea metalelor, procesele fluviale sunt principalele mecanisme care le 

asigură transportul și redistribuirea în mediu (Macklin, 1996). 

Distribuția metalelor în ecosisteme de zonă umedă este strict dependentă de calea de 

intrare și forma în care metalele respective sunt introduse în ecosistem. Iordache, 2009, 

consideră importante trei tipuri de intrări: 

- longitudinale (dominante la sisteme lotice); 

- transversale (importante pentru sisteme lotice și lentice); 

- atmosferice (dominante în cazul plumbului); 

Datorită diferitelor intrări și a capacității lor de tamponare, zonele umede, in special cele 

ripariene, sunt considerante importante rezervoare de metale grele, în special în bazine 

hidrografice contaminate.  În zonele umede ripariene metalele grele sunt distribuite în apă, 

sedimente și organisme (Zhang, 2010). 

Majoritatea stocurilor de elemente se găsesc sub forma combinațiilor complexe greu 

biodisponibile în stocuri abiotice, iar stocurile biotice sunt în proporții reduse.  
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Distribuția în compartimentele abiotice 

Mecanismele distribuției metalelor în compartimentele abiotice sunt caracterizate de mulți 

autori (Iordache, 2009), fiind studiate stocul metalelor de interes și speciația chimică a acestora 

(stare pură, ion, oxid etc.). Concentrația și speciația chimică a metalelor  diferă în funcție de 

valorile anumitor parametri fizico-chimici, printre care sunt incluse și metale fără potențial de 

toxicitate ridicat, dar cu circuite biogeochimice cuplate cu cele ale metalelor foarte toxice, 

influențându-le distribuția (Neagoe, 2011). 

Astfel, metalele se pot acumula în compartimente abiotice de zonă umedă precum 

sedimentul (rezervor final al celor mai multe metale poluante), sub formă de materie particulată 

în suspensie (PSM) sau materie organică dizolvată (DOM), sau la nivelul solului prin adsorbție 

la suprafața detritusului sau acizilor humici (Iordache, 2009), dar este posibilă și imobilizarea 

metalelor prin aderența acizilor humici la particulele minerale, în procesul de formare a 

particulelor de sol (Neagoe, 2011). Masa apei este, de asemenea, un compartiment abiotic de 

stocare a metalelor solubilizate. 

Ratele de acumulare din stocurile de metale ale diferitelor compartimente de UHGM sunt 

dependente de compartimentul de ciclare. Funcționarea acestuia depinde în mod crucial de 

biodisponibilitate.  

Biodisponibilitatea se referă la capacitatea metalelor de a traversa membrane biologice 

(Fairbrother, 2007). Ea se poate determina prin studii privind speciația chimică, capacitatea de 

schimb cationic (CEC) (Neagoe, 2011).  

Distribuția în compartimentele biotice 

Neagoe, 2011 consideră că, în compartimentele biotice, metalele se distribuie pe țesuturi, 

distribuție relevantă în procesele de transfer către alte compartimente. Spre exemplu, vertebratele 

stochează elemente în oase, deci nu le transferă nivelului trofic superior. Această distribuție 

depinde de procese precum bioacumularea,  bioconcentrarea sau bioamplificarea. 

Bioacumularea este un fenomen care determină acumularea unui element în compartimene 

biotice în urma preluării pe cale directă (prin tegument) sau alimentară. În acest caz, concentrația 

elementului în compartimentul abiotic este mai mare față de cel biotic (Postolache, 2000). 

Fairbrother, 2007 definește bioacumularea drept acumularea netă a unui element într-un tip de 

țesut de interes sau în întregul organism ca urmare a expunerii acestuia la toate sursele (aer, apă, 

faze solide, dietă).  
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Bioconcentrarea presupune existența unui element în concentrație mai mare în biocenoză 

față de UHGM, elementul fiind introdus în organisme pe cale directă (Fairbrother, 2007, 

Postolache, 2000). 

În funcție de gradul de acumulare și de distribuția metalelor în plante pe baza acestor 

procese, se poate asigura creșterea persistenței acestor elemente în sistemele ecologice (Weis, 

2004). Gradul de acumulare a metalelor în țesuturi vegetale depinde de proprietățile fiziologice 

ale metalului cu pricina (diverși autori, citați de Neagoe, 2011). 

Pentru plante acumularea metalelor este condiționată de contactul intim dintre apa din sol 

sau sediment și membranele celulelor radiculare (sau ale simbionților fungali). Compușii 

hidrofilo pot intra în organismul vegetal chiar dacă sunt neutri din punct de vedere electric. Cei 

foarte mobili ajung în partea superioară a plantei, iar ceilalți se fixează structural în rădăcină. 

Compușii lipofili pot traversa cuticula, deși partea supraterană este bine protejată de intrările 

atmosferice. Pentru plantele acvatice există structuri membranare ce pot fi permeabile pentru 

metale în diverse forme de complexare (diverși autori, citați de Iordache, 2009). Astfel, țesuturile 

vegetale senescente pot constitui surse de dispersie a metalelor în mediu pe baza eliminării 

acestora prin percolare sau mineralizare, sau în urma adsorbției pe particule minerale sau fixare 

microbiană (White și Howes, 1994, citați de Weis, 2004). 

Bioamplificarea este procesul care determină o creștere a concentrației unui element pe 

măsură ce este transmis de-a lungul lanțului trofic către nivelurile superioare (Postolache, 2000). 

Totuși, creșterea concentrației pe lanțul trofic nu este nici pe departe o regulă (diverși autori citați 

de Iordache, 2009). 

Aceste trei procese elementare ce implică componentele biotice ale sistemelor ecologice 

determină mobilitatea metalelor, alterând în mod continuu distribuția metalelor în sistemele 

ecologice de zonă umedă. 
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Ciclare 

Ciclarea este atribuită proceselor de transport și de modificare a distribuției compușilor 

organometalici în cadrul fazelor terestre, acvatice și atmosferice. Aceste procese pot fi mediate 

fizic, chimic sau biologic (Fairbrother, 2007). Din cele prezentate mai sus se observă că 

procesele prezentate asigură conectivitatea dintre rezervoarele abiotice și componentele biotice. 

În Figura 6 este reprezentată o schemă conceptuală a unui circuit biogeochimic. 

 

Figura 6. Schema conceptuală a unui circuit biogeochimic (după Lokens și Bormann, 1999 citați 

de Alain, 2007, citat de Neagoe, 2011) 

Conform schemei, compartimentul abiotic este subdivizat în 3 compartimente (atmosferic, 

mineral și disponibil nutrienților), iar toate aceste subcompartimente sunt incluse în procesul de 

ciclare. Astfel, compartimentul biotic este fie îmbogățit în elemente prin imobilizare, 

bioacumulare, bioconcentrare, fie sărăcit în urma mineralizării materiei organice sau eliberării 

biologice. Aceste procese sunt influențate în mod direct de fluxurile hidrologice, geologice sau 

biologice atît interne, proprii ecosistemului, cât și externe, emergente la nivelul complexului de 

ecosisteme de diferite scări.  

În concluzie, circuitele biogeochimice ale metalelor au două compartimente principale (un 

rezervor și un compartiment de ciclare), iar ciclarea este asigurată de procese fizice, chimice sau 

biologice. O problemă majoră a definirii detaliate a circuitelor metalelor apare datorită cuplării 

acestora cu circuitele biogeochimice ale altor elemente.                                                                                                                
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1.4. Tehnici de management la sursă a zonelor poluate cu metale 

Managementul zonelor poluate la sursă este rezultatul conștientizării impactului negativ al 

sistemelor socio economice asupra ecosferei. Managementul poate fi realizat prin parcurgerea 

unor etape (Wood, 2001 citat de Neagoe, 2011): 

a. eliminarea toală a sursei de poluare (dacă este posibil) sau modificarea gradului de 

toxicitate a poluantului 

b. minimizarea dispersiei poluantului prin izolarea/separarea lui 

c. limitarea intrării poluantului în ecosistem 

d. protecția sau îndepărtarea receptorului poluării 

Pe baza acestor etape se poate evalua fezabilitatea metodelor manageriale de remediere, 

durata de acțiune a procesului și eficiența tehnologiei. Tehnicile de remediere sunt foarte variate 

pentru ca depind de tipul poluantului, căile de intrare și circuitul său biogeochimic.  

Managementul zonelor contaminate se realizează pe baza unor soluții de remediere ce 

acționează fie la sursă, fie în vecinătatea sa sau la distanță, prin construirea zonelor tampon 

transversale sau longitudinale (Neagoe și colab., 2008).  

Întrucât studiul de caz vizează surse de poluare din zone miniere, voi detalia tehnicile de 

remediere la sursă. Grosier, există două categorii de tehnici de remediere ce acționează la sursă 

(Neagoe, 2011): 

- tehnici ex situ: presupun translocarea sursei de poluare și tratarea fizică sau chimică a 

acesteia (sunt foarte costisitoare) 

- tehnici in situ: presupun tratarea poluantului prin stabilizare sau îndepărtare 

De asemenea, procesul de remediere poate fi abordat în mai multe moduri (Neagoe, 2011): 

- convențional (prin metode inginerești de excavare și depozitare a reziduurilor, ca în 

cazul haldelor de steril sau iazurilor de decantare) 

- bazat pe tehnici de natură fizică (spălare, sortare, extracție), chimică (reducerea 

toxicității pe baza oxidării, reducerii, hidrolizei, solubilizării etc.), ecologică etc. 

- bazat pe atenuarea naturală 

Întrucât investigarea fiecărui tip de remediere nu este fezabilă, voi aborda o tehnică de 

natură chimică, una de natură fizico-chimică, câteva tehnici de natură ecologică și câteva aspecte 

ale atenuării naturale pentru soluri contaminate cu metale. De asemenea, metodele convenționale 
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sunt foarte costisitoare și riscante, fiind posibilă reintroducerea poluanților în mediu, după cum 

se poate observa în studiul de caz din capitolul II. 

Procedeele chimice sunt utilizate pentru convertirea poluanților în forme mai puțin toxice, 

dar au neajunsul de a fi folosiți reactivi în cantități excesive care rămân în sol/sediment sau apa 

reziduală. De asemenea, se poate aplica un tratament de ajustare a pH-ului solului sau apei pe 

baza unor compuși. În cazul solurilor acide poluate cu metale se utilizează frecvent compuși care 

au în componența lor Ca, cu scopul neutralizării acidității și modificării mobilității metalelor prin 

intensificarea precipitării lor sub formă de hidroxizi (Neagoe, 2011). În urma unui studiu, 

Holmstrom, 1999 a demonstrat că CaCl2, utilizat în atenuarea dispersiei metalelor în zonele 

afectate de drenaj minier acid, a acționat atât prin reducerea mobilității metalelor, cât și prin 

reducerea ratei de oxidare a sulfurilor din steril.   

O metodă fizico-chimică de a imobiliza metalele în sol constă în amendarea cu zeoliți 

(tufuri vulcanice zeolitice). Acești aluminosilicați poroși au capacitatea de înglobare a metalelor 

datorită capacității de schimb cationic ridicate (Neagoe, 2011). 

Metodele ecologice de remediere presupun utilizarea organismelor în scopul stabilizării, 

imobilizării sau extracției poluanților din soluri, sedimente, fluxuri hidrologice contaminate 

(Neagoe, 2011, Fărcășanu și colab., 2011). Bioremedierea cu ajutorul microorganismelor, algelor 

sau plantelor este considerată foarte eficientă și nu necesită resurse financiare considerabile, spre 

deosebire de metodele convenționale (Fărcășanu, 2011). 

 

Figura 7.  

Reprezentarea mecanismelor de 

fitoremediere (adaptare după Shilev, 

2009, citat de Neagoe, 2011) 
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Fitoremedierea presupune remedierea ecosistemelor poluate utilizând plante pentru 

remedierea solurilor, zonelor umede sau sistemelor hidrologice poluate (Vamerali și colab., 2010, 

Neagoe, 2011). Mecanismele fitoremedierii sunt prezentate în Figura 7. Rizofiltrarea presupune 

acumularea poluantului la nivelul rizosferei, concomitent cu filtrarea apei de la nivel radicular. 

Fitostabilizarea imobilizează poluanții din sol la nivel radicular. Fitovolatilizarea constă în 

eliberarea treptată a contaminantului prin volatilizare la nivelul frunzelor (Neagoe, 2011). Dintre 

mecanismele fitoremedierii utilizate cu scopul remedierii poluării cu metale, fitoextracția a 

devenit de interes major, concomitent cu descoperirea hiperacumulatorilor (Vamerali, 2010, 

Fărcășanu, 2011).  

Hiperacumulatorii de metale sunt specii de plante capabile să acumuleze metale în 

țesuturile supraterane fără apariția simptomelor de toxicitate, atingând concentrații tisulare mai 

mari ca în solul contaminat (diverși autori, citați de Fărcășanu, 2011). Procesul de fitoextracție 

este folosit în scopul decontaminării substratului pe care se dezvoltă plantele, astfel fiind posibilă 

reutilizarea metalelor extrase sau exportul lor din zona poluată. 

Micoremedierea implică o relație simbiontă între microorganismele din rizosferă și plante. 

În urma acestei interacții, eficiența fitoacumulării crește considerabil, având aplicații importante 

în bioremediere (Neagoe, 2011). Fitoextracția metalelor din sol poate fi facilitată de prezența 

rhizobacteriilor sau fungilor micorizanți arbusculari, datorită reducerii efectelor asociate stresului 

cauzat de metale. Acest fenomen poartă numele de bioaugmentare (Lebeau și colab., 2008).  

Atenuarea naturală este cea mai pasivă tehnică de remediere a zonelor contaminate, fiind 

bazată pe procesele biologice sau fizico-chimice precum degradarea, volatilizarea, dispersia, 

diluția etc. pentru atenuarea efectelor poluanților sau imobilizarea lor. Ea nu presupune o 

intervenție directă, ci doar  o monitorizare a stării de contaminare și de dispersie a poluanților, pe 

măsură ce procesele se desfășoară (Mulligan și Yong, 2004, Neagoe, 2011). Desigur, această 

tehnică va fi cea mai lentă dintre cele prezentate, fiind necesare scări temporale mari pentru 

atenuarea efectelor în mod natural. Din această cauză metoda se folosește în cazul poluării de 

intensitate scăzută sau în cazul în care o mare cantitate din poluant a fost îndepărtată prin metode 

convenționale (Mulligan și Yong, 2004).  

În concluzie, tehnicile de bioremediere reprezintă o alternativă foarte competentă și 

eficientă pentru atenuarea dispersiei poluanților și ameliorarea efectelor acestora, în cazul 

drenajului minier acid existând studii ce confirmă eficacitatea fitoremedierii și micoremedierii. 
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1.5. Concluziile analizei critice și direcții de cercetare identificate 

 

Deteriorarea capitalului natural prin poluarea cu metale cauzează efecte de la nivel 

molecular până la nivelul sistemelor ecologice, datorită multiplelor surse, căi de mobilitate 

(hidrologică, atmosferică, biologică) și persistența îndelungată. În România există zone critice 

din punct de vedere al poluării cu metale din surse generate de activitatea minieră, existând 

numeroase depozite de reziduuri bogate în metale (surse primare) ce contaminează bazine 

hidrografice transfrontaliere. O cale importantă de dispersie cu efecte notabile este drenajul 

minier acid, cauzat de scurgeri hidrologice din sursele primare bogate în sulfuri și metale. 

Principalele receptoare ale dispersiei metalelor grele în ecosferă în urma mobilității 

hidrologice sunt zonele umede, sisteme ecologice cu un potențial remarcabil de retenție a 

poluanților. Din acest motiv zonele umede pot funcționa ca surse secundare de dispersie a 

metalelor, fiind foarte diverse din punct de vedere biologic.  

Există măsuri de management cu finalitatea limitării dispersiei poluanților, ce pot acționa 

asupra surselor primare și secundare. Tehnicile de remediere ce vizează sursele sunt foarte 

variate (de natură chimică, fizică, ecologică etc.), iar remedierea ecologică (în cazul solurilor 

contaminate cu metale, fitoremedierea) este cea mai eficientă, accelerând succesiunea ecologică 

în zonele de interes. 

O problemă de cercetare fundamentală constă în fundamentarea tehnicilor de fitoremediere 

pentru controlul mobilității metalelor, acționând la sursă. Pentru a putea realiza controlul 

poluanților la nivel de bazin hidrografic, măsurile de management trebuie să fie orientate către 

un nivel inferior din punct de vedere ierarhic, anume ecosistemic. 
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II. Studiu de caz: Bazinul Ampoiului, Localitatea Zlatna 

2.1.  Localizare, caracterizare generală, surse de poluare cu metale 

Localizare 

Râul Ampoi drenează partea sud-estică a Munților Apuseni și este un afluent de dreapta al 

Mureșului. Are o lungime de 59,8 km, iar suprafața bazinului său hidrografic este de 579 km
2
, 

întreb bazinul fiind amplasat în județul Alba (Petrescu, 2009). Bazinul face parte din regiunea 

biogeografică alpină și are orientarea generală E-V (Popa, 2005). 

Caracteristici generale 

Din punct de vedere geomorfologic, valea Ampoiului cuprinde cinci sectoare, care se pot 

observa în Figura 8 (de la stânga la dreapta) (Petrescu, 2009): 

 sectorul de obârşie (respectiv zona cuprinsă între izvoare şi confluenţa cu 

pârâul Trâmpoiele); 

Figura 8. Harta geomorfologică a Bazinului Ampoiului (adaptată după Ludușan, 2009) 

 



33 

 

 depresiunea Zlatna care cuprinde localitatea cu același nume, observabilă în 

Figura 9 (cuprinsă între confluenţa cu pârâul Trâmpoiele și confluenţa cu Pârâul 

Feneş); 

 defileul Ampoiului (între localitatea Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului) 

 sectorul bazinetelor depresionare Meteş-Tăuti (delimitat de localităţile Poiana 

Ampoiului şi Gura Ampoiţei); 

 sectorul culoarului depresionar (extins între Gura Ampoiţei şi confluenţa cu 

Mureşul). 

Bazinul înregistrează o altitudine medie de 656 m, altitudinile minime fiind situate în 

depresiunea Zlatna zona de culoar a Mureșului, între 250-400 m. Pantele sunt caracteristice 

zonelor montane de altitudine medie și joasă, fiind formate pe structuri sedimentare și vulcanice 

cutate (se încadrează în intervalul 3°-45°). Geologia este foarte eterogenă, cu variații de la fliș la 

plăci calcaroase sau conglomerate. Ca urmare a aceste eterogenități, și diversitatea pedologică 

este bogată. În Bazinul Ampoiului se întâlnesc protisoluri (litosoluri, regosoluri, aluviosoluri), 

cernisoluri (faeoziomuri), cambisoluri (eutricambisoluri, districambisoluri, luvosoluri), 

spodisoluri, hidrisoluri (gleiosoluri), antrisoluri (erodosoluri) (Petrescu, 2009). 

Clima este temperat-continentală, specifică țării noastre, diferențiată în functie de 

altitudine. Se înregistrează temperaturi medii anuale de 2° C in zonela montană si 9,5° C in lunca 

Ampoiului (conform site-ului oficial al Consiliului Județean Alba). Precipitațiile medii anuale 

sunt cuprinse între 1000-1200 mm/an. 

Din punct de vedere al diversității biologice, pădurile de pe versanţii munţilor între 500 şi 

700 m altitudine, şi regiunile forestiere ale dealurilor şi depresiunilor, sunt de obicei acoperite cu 

Figura 9. Depresiunea Zlatna (după Petrescu, 2009) 
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păduri de fag, fie pure sau în alternanţă cu gorunul, la care se pot asocia carpenul, teiul, paltinul 

etc. De asemenea se întâlnesc și specii de stejar, salcâm, plop, frasin, arțar etc. care susțin multe 

specii faunistice (de exemplu, mistreți, iepuri, căprioare, carabide etc.) (Petrescu, 2009). 

Diversitatea avifaunei pădurilor de foioase este cea mai bogată dintre toate etajele, conținând un 

număr de 81 de specii tipice (Cătuneanu și colab., 1978, citați de Petrescu, 2009) (35% din 

totalul speciilor din ţara noastră), 49 specii accesorii şi 10 specii cosmopolite.  

Surse de poluare 

Activitatea minieră este foarte dezvoltată în bazinul Ampoiului. Aceasta cuprinde 

operațiuni precum mineritul (procesul de extracție a materialului geologic în scopul separării 

unuia sau mai multor componenți minerali), prelucrarea minereului (procesul de separare fizică 

și concentrare a minereului) și extracția metalurgică (distrugerea rețelelor cristaline în vederea 

eliberării compușilor de interes economic). Toate aceste operațiuni produc deșeuri industriale 

(halde de steril), acumulări de particule minerale de diferite dimensiuni. Există două tipuri de 

halde de steril (Petrescu, 2009):  

- halde de exploatare (conțin roci de dimensiuni mari și relativ stabile din punct de 

vedere chimic) 

- halde de prelucrare industrială (conțin material rezultat în urma prelucrării și extracției 

metalurgice prin metode chimice și mecanice) 

Deseori deșeurile rezultate sunt sub formă lichidă și sunt depuse în iazuri de decantare 

pentru deshidratarea naturală (Neagoe, 2011). După deshidratare materialul rezultat este foarte 

fin și aspectul depozitului este cel de haldă. Datorită granulației fine, sterilul este dispersat cu 

ușurință pe cale eoliană și este instabil din punct de vedere chimic, astfel încât metalele 

componente se mobilizează cu ușurință. 

Haldele de steril cu sulfuri sunt cele mai întâlnite și conțin agregate polimetalice. Când 

sunt expuse unui mediu oxidant abiotic sau biotic (în prezența microorganismelor), sulfurile se 

oxidează și formează acid sulfuric, fiind eliberați și ionii metalici (Petrescu, 2009).  

În zona Zlatna există problema poluării istorice, zona fiind afectată de unitățile amplasate 

pe fosta platformă industrială care se întinde de-a lungul văii Ampoiului. Încă din perioada 

Daciei exista exploatare auriferă în bazinul Ampoiului, iar în perioada interbelică a fost o 

exploatare intensă de aur și argint (conform site-ului oficial al orașului Zlatna).  

 



35 

 

Ca urmare a activităților miniere principalele surse de poluare sunt (Petrescu, 2009):  

 Coșul de dispersie (Figura 10) 

- situat în localitatea Zlatna, pe un versant de pe malul stâng al Ampoiului; 

- principalul agent poluant îl constituiau gazele metalurgice emise în urma procesului de 

extracție a Cu; 

- asigura mobilitatea poluanților (NOx, SO2, CO2, pulberi metalice) pe distanțe mari,  

efectele fiind observabile; 

- contaminează tot bazinul în funcție de expoziția versanților, în special Valea lui Paul, 

datorită vitezei scăzute a deplasării maselor de aer din zonă. 

 

 Halda de exploatare de la Izvorul Ampoiului (Figura 11) 

- s-a format ca urmare a extracției în trepte a zăcămintelor de Hg; 

- contaminează Valea Dosului. 

 

 Halda Zlatna (Figura 10) 

- este situată la ieșirea din orașul Zlatna spre Alba Iulia, fiind depusă peste terasele 

râului Ampoi; 

- are 520 m lungime, 80 m lățime și o înălțime de maxim 18 m; 

- granulometria este predominantă de nisip fin-mijlociu, uniform, permeabil, cu o 

coeziune foarte redusă; 

- conține reziduuri miniere într-un strat avansat de consolidare; 

- conținut de metale: Cu (34,89 – 1108,82 ppm), Zn (360,6 – 13859,9 ppm), Pb (133,41 

– 5217,3 ppm), Co (0 – 210,7 ppm), Cr (15,51 – 210,7 ppm); 

- prezintă canale de scurgere a apei, astfel fiind contaminat în mod direct râul Ampoi. 

 

  Halda Valea Mică (Figura 12) 

- a fost realizată prin închiderea unui sistem de văi prin baraje și alimentarea lor cu 

reziduuri miniere obținute în urma exploatării zăcămintelor de Cu; 

- este alcătuită din două iazuri de decantare, Iazul Mare (Figura 13) (lungimea de 600 

m și lățimea de 200 m) și Iazul Mic (Figura 13); 

- iazurile prezintã numeroase crevase de eroziune datorate scurgerilor de suprafaţã ale 

apelor de precipitaţii; 
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- conținut de metale: Cu (75 – 13806 ppm), Zn (238 – 13434 ppm), iar Pb (101 – 4046 

ppm), Zr (98-230 ppm), Sn (27-408 ppm) (Petrescu, 2009). 

 

 

Figura 10.   Coșul de dispersie (după Onete, 2010, comunicare personală) 

 

 

 

Figura 11.  Halda Izvorul Ampoiului (după Petrescu, 2009) 
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Figura 12.  Halda Zlatna (după Petrescu, 2009) 

 

 

Figura 13.  Halda Valea Mică (adaptată după Petrescu, 2009) 
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În Figura 14 sunt prezentate pozitiile surselor de poluare și a văilor afectate cu ajutorul 

unei imagini satelitare a bazihului hidrografic.  

 

Figura 14.   Localizarea spațială a surselor de poluare cu metale în bazinul Ampoiului 

 

 

Petrescu, 2009 a întocmit un model conceptual al proceselor de transfer al contaminaţilor 

din zona iazurilor.  Acesta are următoarele elemente componente (Figura 15): 

 sursa de poluare: iazul de decantare; 

 sursa de alimentare a acviferelor: precipitaţiile; 

 căile de transport ale contaminaţilor: 

o scurgerea de suprafaţă; 

o acviferele freatice din lunci drenate în subteran; 

 acvifere de adâncime din depozitele permeabile de sub iaz ; 

 nivelul de drenaj local al acviferelor: pârâul Valea Mică; 

 nivelul de drenaj regional: răul Ampoi. 
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Figura 15. Modelul conceptual al proceselor de transfer pentru zona iazului de decantare Valea 

Mică (adaptat după Petrescu, 2009) 

 

 

2.2.   Efecte ale poluării în zonă 

Pe baza suportului oferit de analiza critică a cunoașterii se poate afirma că efectele poluării 

cu metale sunt foarte diverse. De asemenea, exercitarea acestor efecte este posibilă la scări 

spațiale și temporale mari doar pe baza mobilității metalelor. Un exemplu în constituie modelul 

conceptual prezentat în Figura 15. Prin infiltrarea regimului hidrologic, metalele parcurg 

distanțe mari și efectele sunt resimțite la diverse niveluri ierarhice (Figura 16). De pildă, în 

apropierea iazurilor de decantare, vegetația este precară (Figura 17), iar fauna slab reprezentată.  

Un alt exemplu este cel al poluării atmosferice cauzate de coșul de dispersie, sau eroziunea 

eoliană a haldelor de steril. Prin dispersia Pb, Cd, Cu, Zn etc. și oxizilor de sulf, versanții afectați 

vor prezenta o mortalitate crescândă a covorului vegetal. Oxizii de sulf determină o scădere a 

humogenezei (precum și metalele prin deteriorarea activității microbiene) și o acidifiere a solului 

care conduc, în final, la eroziune (Figura 18). În cazul sistemelor forestiere efectele sunt mai 

estompate datorită absorbției la nivel foliar (Figura  19) (Lucas, 1972, citat de Popa, 2005, Popa, 

2005).  
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Figura 16. Scurgere de apă acidă din iazul de decantare din Valea Mică (după Petrescu, 2009) 

   

Figura 17. Vegetația adiacentă Iazului Mic (după Petrescu, 2009) 

 

 

Figura 18. Eroziunea solului. Valea Mică (după Petrescu, 2009) 
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Figura 19. Heterogenitatea vegetației ca urmare a poluării atmosferice a versanților expuși. 

Valea Paul (după Neagoe, 2010) 

În urma dispersiei metalelor o parte din lunca din aval este contaminată cu metale, după 

cum se poate observa în Figura 20. 

 

Figura 20. Exemplu de sector din lunca Ampoiului contaminat puternic cu Pb, Cu, Zn si As 

(după Iordache și colab., 2011) 
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În concluzie, dispersia metalelor este facilitată de fluxurile hidrologice și atmosferice 

datorită formei labile în care se află în depozitele de steril minier din zonă, cauzând efecte atât la 

nivel local, cât și la distanță (contaminarea acviferelor și apelor de suprafață, dispariția covorului 

vegetal, eroziunea solului, contaminarea ecosistemelor din cadrul complexului). 

2.3.   Acțiuni de management existente 

Din literatura de specialitate investigată, singura sursă care să menționeze o acțiune de 

management existentă în zonă privind poluarea cu metale este raportul proiectului PECOTOX 

(31043/2007, coordonat de Petrescu, 2009). Astfel, o măsură frecventă de management constă în 

plantarea speciei Robinia pseudacacia L. pe suprafețe întinse (Petrescu, 2009) (Figura 21). 

 

Figura 21. Plantație de salcâm în Valea Paul (după Petrescu, 2009) 

 

În cazul haldei din Valea Mică au fost aplicate metode convenționale în vederea limitării 

dispersiei poluanților, precum izolarea Iazului Mare prin cimentarea zonelor marginale și 

acoperirea acestuia cu sol necontaminat (comunicare personală). 

Într-o prezentare nepublicată (Neagoe și colab. 2008) este menționată și modalitatea 

generală de abordare a controlului mobilității metalelor din zonă (Figura 22). În esență, este 

vorba despre cuplarea măsurilor la nivelul ecosistemic al surselor primare de poluare cu cele la 

scara microbazinelor și a întregului bazin hidrografic. Fiecare tip de sursă primară necesită 

măsuri specifice, de exemplu în cazul gurilor de mina cu ape miniera acide este necesară tratarea 

în trepte a apelor acide, mai întâi chimică, iar apoi printr-o zonă umedă artificială. 
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 pH: 

- minim: 2,43 

- maxim: 7,66 

- mediu: 5,04 

 

 

Figura 22. Soluții de remediere pentru limitarea dispersiei metalelor din zonele poluate (după 

Neagoe și colab., 2008) 

În această lucrare m-am concentrat doar pe proiectarea măsurilor de fitoremediere ale unei 

singure surse primare, iazul de decantare de la Valea Mică. 

2.4.   Contribuții practice personale 

2.4.1. Materiale și metode 

Organizarea spațială 

Studiul de caz vizează halda depusă în Valea Mică, implicit Iazul Mic de decantare. După 

cum a fost prezentat în subcapitolul anterior, în această zonă există problema drenajului minier 

acid și a eroziunii de suprafață, ca urmare a depunerii reziduurilor miniere în vale. În consecință, 

datorită lipsei coeziunii particulelor din substrat, scurgerilor subterane și de suprafață și este 

facilitată dispersia metalelor atât prin fluxuri atmosferice, cât și hidrologice (Figura 23). 

Caracteristicile substratului (Nicoară, 2011): 

 Concentrații metale:  

- Cu 75 -13806 ppm; 

- Zn 238 - 13434 ppm; 

- Pb 101 - 4046 ppm. 
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Figura 23. Valea Mică. Iazul Mare (stânga) și Iazul Mic (dreapta) (după Neagoe, 2010) 

 

Proiectarea experimentelor 

Activitatea experimentală desfășurată are drept finalitate fitoremedierea Iazului Mic. 

Trebuie menționat faptul că lucrarea de față reprezintă o contribuție la un proiect de remediere a 

zonelor contaminate din bazinul Ampoiului, și că rezultatele prezentate sunt parțiale și 

preliminarii. 

Ipotezele pe baza cărora a fost desfășurată activitatea experimentală sunt următoarele: 

1. fitoremedierea substratului contaminat va limita dispersia metalelor prin percolare și 

eroziune de suprafață sau eoliană; 

2. utilizarea diferitelor combinatii de amendamente va facilita diferentiat dezvoltarea 

plantelor. 

De asemenea, prin analiza teoretică efectuată în Iordache și colab. (2011) s-a stabilită că 

pentru susinerea deciziilor referitoare la soluția de remediere a zonelor contaminate este necesară 

derularea de experimente la cel puțin trei scări spațiale (Tabelul 3). 
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Tabelul 3. Abordare experimentală la trei scări pentru descrierea mobilității metalelor 

(după Iordache, și colab., 2011) 

 

Scară Sistem studiat la 

aceste scări 

Modele studiate / variabile de control 

Ghiveci 10
-2

 m
2
 sol + plante cercetări la nivel radicular, bioacumulare / 

microorganism, carbon organic, nivelul și 

structura spațială a amendamentelor 

Lisimetru 10
-1

 - 10
0
 m

2
 sol+ plante + 

hidrosistem de scară 

mică 

aceleași ca la ghivece + percolare, 

redistribuire internă, ieșiri / aceleași ca la 

ghivece + structura solului, conductivitatea 

hidraulică, umiditatea, potențialul redox pe 

profil 

Parcelă 4 x 10
0
 - 10

2
 m

2
 sol + plante + 

hidrosistem de scară 

mai mare + alte 

organisme 

aceleași ca la ghivece + heterogenitate 

spațială, efecte de margine, alte efecte 

cauzate de entități externe (consumatori, 

scurgeri de suprafață etc.) / aceleași ca la 

ghivece + variabile pentru entitățile 

externe 

Prin urmare, în scopul fitoremedierii Iazului Mic a fost conceput un experiment la trei 

scări, cu variabile caracteristice emergente la fiecare scară. Astfel, au fost testate 7 variante de 

amendamente. Variantele au următoarea compoziție: 

1. Im + A + R ; 

2. Im + A + R + Z ; 

3. Im + A + R + C ; 

4. Im + A + R + C + Z  ;     

5. Im + A + R + C + Z + T ; 

6. Im + A + R + C + Z + F 7% ; 

7. Im + A + R + C + Z + F 1% ; 

Legendă: 

Im =  substrat din iazul de decantare Iazul Mic prelevat din mai multe puncte, 

pH ~ 4.1 (Figura 24) ; 

A = argilă expandată, 7% ; 

C = CaCO3, 5% ; 

F = inocul de fungi arbusculari micorizanți, Glomus intraradices în argilă expandată ; 

R = sol de referință (necontaminat) 10% ; 

T = amestec de Trifolium sp.mărunțit, 5% ; 

Z = tuf vulcanic zeolitic, 5%. 
Notă: % corespunde 

procentelor de masă 
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Figura 24. Prelevarea substratului de pe Iazul Mic (după Iordache, 2010, comunicare personală) 

 

Aceste variante au fost folosite în amendarea solului la fiecare dintre cele trei scări. În 

continuare a avut loc însămânțarea cu Agrostis capillaris L., o poaceae locală (Figura 25). 

Petrescu, 2009 afirmă că populatiile de Agrostis capillaris L. din zonă sunt foarte bine 

reprezentate, fiind o specie perenă oligotrofă-mezotrofă frecventă în pajisti, tufărisuri, pâlcuri de 

pădure, cu răspândire din etajul gorunului până în etajul subalpin. În plus, vegetaţia nativă este 

promițătoare în scopul utilizării sale în procesul de bioremediere (Neagoe, 2009). Prin urmare, 

este pertinentă utilizarea speciei Agrostis capillaris L. în scopul fitoremedierii zonei. De 

asemenea, după cum se poate observa și în structura variantelor de amendare, în unele cazuri este 

vorba și de micoremediere.  

 

Figura 25. Populații dominante de Agrostis în bazinul Ampoiului (după Petrescu, 2009) 
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La scările micro și mezo au fost testate 5 replicate per variantă, iar în cazul experimentului 

din teren au fost testate 4 replicate per variantă. 

Microcosm 

Cea mai mică scară la care se desfășoară experimentele este cea de microcosm. La acestă 

scară condițiile sunt optime pentru dezvoltarea plantelor: 

- amendamentele sunt plasate în ghivece, întreg conținutul fiind omogen; 

- ghivecele sunt depozitate într-o cameră de vegetație (exemplu în Figura 26); 

- în camera de vegetație temperatura este menținută la 16°C în regimul de noapte (8h), 

iar în regimul de zi (16h) este menținută la 22°C; 

- este menținută o umiditate relativă de 60% pe toată durata experimentului. 

 

 

Mezocosm 

Mezocosmul reprezintă scara intermediară la care sunt derulate activitățile experimentale. 

La această scară condițiile sunt mult mai realiste, amendamentele fiind plasate în lisimetre, în 

incinta Facultății de Chimie a Universității București. Lisimetrele sunt folosite pentru a simula 

condițiile naturale la care este expus solul, iar designul le permite analiza multor parametri (rata 

de percolare, evaporare, concentrații, potențial redox, temperatură etc.). Există mai multe modele 

de lisimetre în funcție de tipul percolării (de tensiune zero, în cazul căreia se face gravitațional, 

scăzută sau la echilibru, în cazul cărora se face prin pompare) sau de structura solului component 

(poate fi prelevat din teren cu scopul menținerii structurii sau adaugat ulterior). (Hansen și colab, 

2000).  

Figura 26.  

Cameră de vegetație (după Neagoe, 2010, 

comunicare personală) 
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La acestă scară se pot semnala următoarele caracteristici: 

- lisimetrele sunt plasate randomic în aer liber (Figura 27); 

- substratul de pe iaz este amendat doar în primii 20 cm de la suprafață mai puțin 

omogen ca în cazul experimentului cu ghivece; 

- lisimetrele sunt de tensiune zero (prezintă pâlnii la capetele inferioare ce permit 

percolarea gravitațională apei) (structura detaliată în Figura 28); 

- irigarea se face în mod natural, prin precipitații, prin urmare plantele sunt supuse 

stresului hidric (în caz de secetă prelungită sunt irigate artificial); 

 

Figura 27. Reprezentare 3D a lisimetrelor (adaptare după Nicoară, 2010, comunicare personală) 

 

Figura 28. Structura unui lisimetru  
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Experiment în teren 

A fost efectuat un experiment la scară mare pe Iazul Mic din Valea Mică, prin amendarea 

unor parcele de 1 m
2
 (în acest caz au fost testate doar 4 replicate) (Figura 29). Acest experiment 

are următoarele particularități: 

- parcelele sunt plasate randomic și amendate în primii 20 cm, amestecul fiind mai 

heterogen ca în cazul experimentului cu lisimetre; 

- parcelele sunt expuse tuturor condițiilor abiotice (hidrologice, atmosferice, 

geomorfologice) și biotice specifice zonei contaminate;  

- irigarea se face în mod natural, prin precipitații. 

   

Figura 29. Amendarea parcelelor din teren (după Neagoe, 2010) 

Contribuția personală se regăsește la nivelul fiecarei scări experimentale: 

- experimentul din teren: prelevarea probelor de plante și a substratului folosit pentru 

experimentele cu ghivece și lisimetre; 

- mezocosm: realizarea structurii lisimetrelor și amendamentelor; 

- microcosm: analize de laborator (determinarea biomasei, peroxizilor lipidici și a 

pigmenților). 

Deoarece analizele de laborator din cadrul proiectului de bioremediere sunt foarte 

numeroase și urmăresc foarte mulți parametri la fiecare scară, activitatea de laborator personală 

s-a redus la analiza a 5 parametri la scara de microcosm. Parametrii urmăriți sunt:  

- biomasa; 

- concentrația pigmenților asimilatori: clorofilă a, clorofilă b, carotenoizi; 

- concentrația peroxizilor lipidici. 
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În continuare voi aborda metodologia implicată în analizele de laborator efectuate pe 

materialul vegetal recoltat din experimentul cu ghivece (microcosm). 

Metodologie 

După recoltare plantele au fost spălate riguros cu apă de la robinet iar ulterior distilată și 

secționate în vederea efectuării analizelor la nivel suprateran și subteran. În continuare materialul 

vegetal a fost cantărit, liofilizat, recântărit (pentru determinarea biomasei) și măcinat (folosind 

o moară confecționată dintr-un material necontaminant prevăzută cu un sistem de răcire). 

Materialul măcinat a fost stocat în flacoane de polietilenă închise etanș și păstrate la -45°C până 

în momentul efectuării analizelor. 

Determinarea clorofilei și pigmenților carotenoizi 

S-au folosit 50 mg de material vegetal liofilizat și măcinat, iar pigmenții au fost extrași prin 

omogenizarea într-o soluție tampon (80% acetonă, 15% apă ultrapură și 5% NH3 25%). Probele 

au fost ulterior centrifugate și citite la spectrofotometru la următoarele lungimi de undă: 480, 

638, 645, 647, 663, 664 nm. 

Determinarea peroxizilor lipidici 

Au fost luate în lucru 20 mg de biomasă și omogenizate cu o soluție tampon TBA (10% 

acid tricloroacetic, 0.25% acid tiobarbituric în apă ultra pură). După omogenizare probele au fost 

încălzite la 95°C într-o baie de apă timp de 30 min, apoi răcite 15 min la temperatura camerei. 

Ulterior au fost centrifugate și măsurate spectrofotometric la 532 și 600 nm pentru a calcula 

concentrația de malondialdehidă (produs secundar al peroxidării lipidelor).  

Analiză statistică 

Seturile de date obținute pentru fiecare variantă au fost comparate utilizând testul Mann - 

Whitney, pentru a observa diferențele statistice semnificative (p < 0,05). Pentru acest test a fost 

folosit programul STATISTICA StatSoft (1999). 

Aparatură utilizată: 

Baie de apă, Memmert, model WB/OB 7-45,Germania; 

Baie ultrasonică, Raypa, model UCI 75, Spania; 

Balanţă analitică, Mettler Toledo, model XS 204/M, Elveţia; 
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Balanta semianalitica, KERN, model PLJ2100 – 2M, Germania; 

Cameră de vegetaţie, Labtech, model LGC 5201, Korea; 

Liofilizator, Martin Christ, model ALFA 1-2LD, Germania; 

Mixer ultraturax, Sigma Aldrich, model IKA T 18, Germania; 

Moară necontaminantă, IKA, model M 20, SUA; 

Spectrofotometru UV-VIS, CECIL, model CE 9500 – 9000, Anglia. 

2.4.2. Rezultate și discuții 

La nivel de microcosm plantele nu s-au dezvoltat suficient în primele 3 variante pentru a 

putea fi analizate pentru pigmenți și peroxizi lipidici, iar în cazul variantei 4 au fost realizate 

două probe compozit pentru realizarea analizelor. Dintre variantele în care plantele au crescut, 

cea cu Trifolium sp. a înregistrat indivizii de talia cea mai mare (6 – 10 cm), spre deosebire de 

cele cu fungi (3 – 5 cm) (Figura 30). 

 

Figura 30. Rezultatul experimentului cu ghivece și legenda culorilor pentru variantele analizate 
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Parametrii analizați au înregistrat următoarele rezultate, pe baza comparației efectuate cu 

testul Mann – Whitney (Figurile 30a, 30b și 30c; datele se regăsesc în Anexa 2): 

 

 

 

Figura 30a. Rezultatele analizei de biomasă 
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Figura 30b. Rezultatele analizei pigmenților asimilatori 



54 

 

 

 

Figura 30c. Rezultatele analizei peroxizilor lipidici 

 

Se poate observa că în cazul variantelor cu fungi nu există diferențe semnificative decât în 

cazul pigmenților carotenoizi. Din această cauză nu se poate trage o concluzie care să sugereze 

folosirea unei variante în detrimentul celeilalte. De asemenea, au existat concentrații de pigmenți 

asimilatori din plantele prelevate din variantele cu Trifolium sp. semnificativ mai mari față de 

ambele variante amentate cu fungi arbusculari micorizanți, deși varianta cu fungi în proporție de 

1% a avut semnificativ mai multă biomasă supraterană. 
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La experimentul cu lisimetre (mezocosm) voi oferi date calitative primare. Primele două 

variante nu au dezvoltat vegetație. În cazul celorlalte variante s-a dezvoltat Agrostis capillaris în 

bună măsură, excepție făcând varianta cu Trifolium sp., cu rezultate spectaculoase (în unele 

lisimetre indivizii au inflorescențe) (Figurile 31a și 31b).   

 

 

 

 Figura 31a. Rezultatul preliminar al experimentului cu lisimetre 
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În experimentul din teren, datorită heterogenităților generate în urma omogenizării 

imperfecte a amendamentelor și a cantității mai mari de sol de referință utilizat, pe parcele s-au 

dezvoltat și numeroase specii spontane, spre deosebire de Agrostis capillaris L.  

În cazul fiecarei variante am selectat câte o fotografie și am menționat intervalul de 

acoperire vegetală și numărul de specii spontane identificate din toate replicatele, după Onete 

(2010, comunicare personală). Rezultatele sunt prezentate în Figura 32 (legenda în Figura 31b) 

și Anexa 3. 

 

 

Figura 32. Rezultatele calitative ale experimentului din teren 

Legendă:  

Im = substrat bogat în metale; 

A = argilă expandată; 

C = CaCO3; 

F = fungi arbusculari micorizanți; 

Tr = Trifolium sp.;  

R = sol necontaminat; 

Z = tuf vulcanic zeolitic. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31b. Legenda abrevierilor 
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Figura 32. Continuare 
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Figura 32. Continuare 
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Prin urmare, varianta ce conține Trifolium sp. a fost cea mai bine reprezentată din punct 

de vedere al acoperirii vegetale și al diversității specifice. De asemenea, varianta amendată cu 

fungi în proporție de 1 % au avut rezultate mai slabe comparativ cu cea amendată cu fungi în 

proporție de 7 %. 

 

Rezumat: 

o rezultatele sunt relativ consecvente la cele trei scări analizate; 

o amendarea solului contaminat cu sol necontaminat, argilă, tuf vulcanic zeolitic și 

CaCO3 produce biomasă vegetală după însămânțare; 

o prin adăugarea de fungi în combinația de amendamente rezultatele sunt mai 

favorabile din punct de vedere al biomasei doar la scară mică; 

o diferențierea dintre variantele cu fungi în proporții diferite s-a putut face doar la 

scară macro; 

o amendarea cu Trifolium sp. în locul fungilor a condus la dezvoltarea completă a 

speciei locale plantate, cu rezultate foarte bune în analiza indicatorilor de stres 

(concentrații mari de pigmenți asimilatori, mici de peroxizi lipidici); 

o datorită heterogenității substratului amendat, la scara cea mai mare s-au dezvoltat 

și specii spontane. 
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Concluzii 

 

Pentru minimizarea efectelor la scară regională cauzate de potențarea de origine antropică 

a fluxurilor de metale grele, este necesar managementul surselor de poluare. Bazinul Ampoiului 

conține numeroase surse primare de poluare cu metale grele în concentrații foarte mari, drenate 

în mod constant prin scurgeri acide. Necesitatea managementului distribuției poluanților există, 

iar momentan sunt desfășurate activități de management în zonă, dar sunt slab reprezentate și 

documentate. 

Pentru fundamentarea unei metode de remediere ecologică a unei surse primare de poluare 

cu metale grele în scopul limitării dispersiei poluanților este necesară o analiză consistentă 

efectuată la mai multe scări spațio-temporale. Doar în acest context se pot înțelege procesele 

emergente caracteristice fiecarei scări, având implicații decisive asupra asistării deciziilor 

manageriale.  

În urma activității experimentale efectuate, deși constituie doar o contribuție modestă, am 

observat că rezultatele sunt relativ consecvente la cele trei scări de analiză. De asemenea, 

utilizarea unei specii autohtone în scopul fitoremedierii și a solului necontaminat din zonă poate 

favoriza instalarea unui ecosistem de pajiște relativ divers pe un substrat foarte neprielnic (cu pH 

foarte scăzut și concentrații foarte mari de metale grele). În plus, folosirea amendamentelor 

precum CaCO3, fungi arbusculari micorizanți sau Trifolium sp. (pe lângă sol de referință, argilă 

și tuf vulcanic zeolitic) va da rezultate pozitive, confirmate și pe baza testelor de stres efectuate 

la scara microcosm. 
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Anexa 1. Procesele implicate în transportul metalelor specifice diferitelor scări (după Iordache, 

2011) 

 

scară 

cale de 

transport a 

metalelor 

 

mecanism 

fragment de sol 10
-8

 – 10
-4

 m
2 diversă degradare chimică și microbiană 

fragment de sol 10
-4

 m
2
 biologică imobilizare microbiană directă și indirectă 

(prin carbon organic)/ mobilizare pentru 

fluxuri hidrologice 

rizosferă imobilizare microbiană directă și indirectă 

(prin carbon organic)/ mobilizare pentru plante 

coloană de sol 10
-8

 – 10
0
 m

2 hidrologică difuzie și dispersie 

 

 

coloană de sol 10
0
 m

2
 

diversă alt tip de degradare biologică ( prin intermediul 

plantelor, nevertebratelor) 

 

hidrologică 

transport coloidal 

transport solubil 

transport complexe solubile 

flux preferențial (vertical) 

biologică bioacumulare în nevertebrate din sol cu 

mobilitate scăzută 

zonă de bioacumulare 10
-2

 - 10
4
 m

2
 bioacumulare în plante 

parcelă 10
3
 – 10

4 
m

2
   

hidrologică 

flux nesaturat (către apa subterană) 

pantă 10
2 – 

10
4
 m

2 exces de infiltrație din fluxurile de suprafață 

pantă 10
3 – 

10
5
 m

2
 retenție în și remobilizare din zone tampon 

transversale 

zonă de bioacumulare 10
3
 – 10

5
 m

2
 biologică bioacumulare în nevertebrate epigee mobile 

pantă 10
3 – 

10
6
 m

2
  

hidrologică 

exces de saturație în fluxurile de suprafață 

pantă 10
4 – 

10
8
 m

2
 flux lateral (subteran) 

regiune 10
4 – 

10
10

 m
2
 flux subteran în diverse tipuri de acvifere 

regiune 10
4 – 

10
8
 m

2
 atmosferică depunere umedă sau uscată de la surse locale 

zonă de bioacumulare 10
4 – 

10
8
 m

2
 biologică bioacumulare în mamifere și păsări 

nemigratoare 

subbazin 10
5 – 

10
6
 m

2
 hidrologică retenție în și remobilizare din zone tampon 

transversale 

subbazin 10
6 – 

10
8
 m

2
 interacții între tipuri de fluxuri hidrologice 

regiune 10
6 – 

10
7
 m

2
 diversă formarea catenelor de sol 

bazin 10
7 – 

10
9
 m

2
 hidrologică retenție în și remobilizare din zone tampon 

longitudinale 

regiune 10
6 – 

10
7
 m

2
 atmosferică volatilizare 

zonă de bioacumulare 10
5 – 

10
12

 m
2
 biologică bioacumulare în păsări migratoare 

regiune 10
8 – 

10
11

 m
2
 diversă formarea solului la nivel regional 

regiune 10
9 – 

10
12

 m
2
 atmosferică depunere umedă sau uscată de la surse 

îndepărtate 
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Anexa 2. Datele obținute în urma analizelor la experimentul microcosm (Tabelele A,B și C) 

 

Tabelul A. Valoarea biomasei 

 

 

Ghiveci 

 

Variantă 

Înălțime 

 

(cm) 

Biomasă 

subterană 

(uscată)(g) 

Biomasă 

supraterană 

(uscată)(g) 

11 R+Ca 2 – 3   

12 R+Ca 2 – 3   

13 R+Ca 2 – 3   

14 R+Ca 2 – 3   

15 R+Ca 2 – 3   

16 R+Ca+Z 3 – 4 0,019 0,051 

17 R+Ca+Z 3 – 4 0,061 0,085 

18 R+Ca+Z 3 – 4 0,061 0,154 

19 R+Ca+Z 3 – 4 0,094 0,206 

20 R+Ca+Z 3 – 4 0,062 0,122 

21 R+Ca+Z+Tr 6 – 10   

22 R+Ca+Z+Tr 6 – 10 0,061 0,144 

23 R+Ca+Z+Tr 6 – 10 0,043 0,101 

24 R+Ca+Z+Tr 6 – 10 0,06 0,135 

25 R+Ca+Z+Tr 6 – 10 0,078 0,13 

26 R+Ca+Z+F7 3 – 5 0,055 0,094 

27 R+Ca+Z+F7 3 – 5 0,085 0,155 

28 R+Ca+Z+F7 3 – 5 0,053 0,13 

29 R+Ca+Z+F7 3 – 5 0,076 0,223 

30 R+Ca+Z+F7 3 – 5 0,057 0,161 

31 R+Ca+Z+F1 3 – 5 0,063 0,137 

32 R+Ca+Z+F1 3 – 5 0,069 0,154 

33 R+Ca+Z+F1 3 – 5 0,079 0,195 

34 R+Ca+Z+F1 3 – 5 0,072 0,167 

35 R+Ca+Z+F1 3 – 5 0,071 0,18 
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Tabelul B.  Valoarea concentrației de pigmenți asimilatori 

 

 

Ghiveci 

 

A480 

 

A645 

 

A647 

 

A633 

 

A664 

Clorofila 

A (mg/g 

substanță 

uscată) 

Clorofila 

B (mg/g 

substanță 

uscată) 

Carotenoizi 

(mg/g 

substanță 

uscată) 

16-18 0,738 0,397 0,437 1,008 1,008 1,64 0,60 0,09 

19-20 0,678 0,362 0,397 0,912 0,913 1,48 0,54 0,08 

22 1,376 0,741 0,819 1,924 1,928 3,11 1,08 0,17 

23 2,05 1,212 1,342 2,96 2,94 4,64 1,89 0,24 

24 1,264 0,749 0,828 1,93 1,932 3,02 1,07 0,15 

25 1,524 0,888 0,983 2,33 2,33 3,63 1,24 0,18 

26 0,866 0,456 0,499 1,132 1,134 1,77 0,67 0,10 

27 0,99 0,545 0,585 1,252 1,258 1,95 0,83 0,11 

28 0,801 0,413 0,453 1,078 1,082 1,75 0,59 0,10 

29 0,785 0,423 0,463 1,086 1,088 1,76 0,61 0,10 

30 0,836 0,447 0,492 1,152 1,154 1,82 0,63 0,10 

31 0,774 0,426 0,467 1,054 1,054 1,69 0,64 0,09 

32 0,687 0,421 0,459 0,974 0,974 1,56 0,68 0,08 

33 0,707 0,407 0,448 0,997 0,995 1,59 0,63 0,08 

34 0,8 0,457 0,501 1,076 1,074 1,68 0,72 0,09 

35 0,864 0,502 0,551 1,22 1,22 1,95 0,78 0,10 
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Tabelul C. Valoarea concentrației de peroxizi lipidici 

 

Ghiveci 
 

A440 

 

A532 

 

A600 

Malondialdehidă 

(µmoli/g 

substanță 

uscată) 

Subteran 16-18 0,496 0,323 0,086 0,54 

19-20 0,411 0,227 0,047 0,41 

22 0,443 0,239 0,069 0,37 

23 0,463 0,234 0,05 0,42 

24 0,35 0,207 0,042 0,36 

25 0,414 0,244 0,06 0,42 

26 0,41 0,193 0,02 0,37 

27 0,399 0,195 0,024 0,38 

28 0,406 0,18 0,031 0,34 

29 0,385 0,199 0,019 0,39 

30 0,385 0,19 0,021 0,38 

31 0,447 0,234 0,06 0,39 

32 0,415 0,2 0,029 0,35 

33 0,418 0,207 0,032 0,40 

34 0,383 0,18 0,021 0,34 

35 0,456 0,231 0,049 0,39 

Suprateran 16-18 0,538 0,318 0,153 0,37 

19-20 0,416 0,214 0,034 0,40 

22 0,391 0,191 0,029 0,34 

23 0,453 0,19 0,041 0,31 

24 0,352 0,185 0,028 0,36 

25 0,432 0,246 0,042 0,45 

26 0,506 0,24 0,039 0,42 

27 0,538 0,251 0,048 0,43 

28 0,487 0,27 0,093 0,39 

29 0,465 0,211 0,029 0,39 

30 0,498 0,235 0,051 0,38 

31 0,433 0,207 0,032 0,39 

32 0,478 0,256 0,036 0,5 

33 0,484 0,228 0,043 0,38 

34 0,429 0,233 0,036 0,43 

35 0,445 0,197 0,026 0,37 
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Anexa 3. Rezultate calitative ale experimentului din teren 

 

Variantă Acoperire Specii 

1 - Agrostis capillaris L.(plantule) 

2 3 – 4 % Agrostis capillaris L., A. stolonifera L. 

3 24 – 50 % Agrostis capillaris L., A. stolonifera L. (plantule), Daucus carota L., 

Hieracium pilosella L., Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria recutita 

L., Plantago lanceolata L., P. major L., Sonchus asper L. 

4 17 – 47 % Agrostis capillaris L., Hieracium pilosella L., Leucanthemum vulagare 

Lam., Matricaria recutita L., Polygonum aviculare L., Rumex crispus L., 

Sonchus asper L., Verbascum sp. 

5 42 – 61 % Agrostis capillaris L., A. stolonifera L., Anagallis arvensis L., Arenaria 

serpyllifolia L., Capsella bursa-pastoris L., Carex sp., Cirsium vulgare 

Savi., Daucus carota L., Galium Mollugo P.Mill., Geum urbanum L., 

Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria recutita L., Plantago lanceolata 

L., P. major L., Polygonum aviculare L., Rumex acetosa L., Sonchus asper 

L., Trifolium campestre Schreb. 

6 26 – 57 % Agrostis capillaris L., Cirsium vulgare Savi., Daucus carota L., Hieracium 

pilosella L., Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria recutita L., Plantago 

major L., Rumex acetosa L., Sonchus asper L., Verbascum sp. 

7 10 – 40 % Agrostis capillaris L., A. stolonifera L., Daucus carota L., Leucanthemum 

vulgare Lam., Matricaria recutita L., Plantago major L., Potentilla erecta 

Ledeb., Rumex acetosa L,, Trifolium campestre Schreb. 

 

 


