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Prefaţă

Activităţile oamenilor afectează mediul în nenumărate moduri cu
efecte directe şi indirecte asupra ecosistemelor. Climatul, compoziţia
atmosferei, cea a apelor şi cea a solului se schimbă rapid. Aproape jumătate
din suprafaţa uscatului a fost modificată, iar peste 40% din producţia
ecosistemelor este folosită în diverse scopuri.
Acţiunile umane sunt cauza celui de al VI lea eveniment major al
exctincţiei speciilor, cunoscut în istoria vieţii, ce induce modificări radicale
la nivelul interacţiunilor dintre diferitele componente ale ecosferei.
Înţelegerea modului de alcătuire şi a modului în care funcţionează şi
se schimbă ecosistemele sub impactul activităţilor umane ne va permite să
evaluăm consecinţele şi să luăm măsurile cele mai adecvate ce se impun.
Pentru aceasta avem nevoie de informaţii cât mai corecte şi mai
exacte asupra stării şi asupra tendinţelor de evoluţie a sistemelor ecologice.
Aceste informaţii pot fi obţinute prin realizarea unor programe de
monitoring eficiente şi de bună calitate.
Cursul de faţă ce se adresează studenţilor ecologi de la Universitatea
din Bucureşti prezintă cadrul şi modul de realizare a unui program de
monitoring integrat pentru diferitele tipuri de sisteme ecologice.
Încercăm să răspundem la o serie de întrebări ca: De ce? Ce? Unde?
Când? şi Cum? să măsurăm parametrii care ne permit caracterizarea
ecosistemelor. Ca mai apoi, prin prelucrarea şi analiza datelor empirice să
obţinem informaţia destinată diferitelor categorii de utilizatori.
Sunt trecute în revistă modalităţile de realizare a programelor de
monitoring pe plan internaţional şi în România.
În final sunt prezentate o serie de aspecte legate de conceptul de
“integrare” şi concluziile ce vizează realizarea monitoringului în contextul
managementului adaptativ.
Deoarece elaborarea cursului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul
colegilor ţin să le mulţumesc celor care m-au ajutat prin discuţii, sfaturi,
literatură sau suport moral.
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Capitolul I

Introducere
1.1. Introducere
Conceptul de monitoring derivă din verbul “to monitor” ce îşi are
originea din verbul latinesc moneo care înseamnă a atenţiona, a reaminti sau
a recomanda. Cuvântul "monitoring" a devenit un termen foarte general ce
este aplicat aproape nediscriminatoriu pentru a denumi o mare diversitate de
activităţi. Printre acestea sunt incluse:
 încercarea de a descrie condiţiile dominante ale mediului
 apariţia, distribuţia şi intensitatea poluării
 starea biocenozelor sau a populaţiilor unor specii
 simpla descriere a unor regiuni.
În contextul analizei ecosistemelor naturale monitoringul semnifică
înregistrarea condiţiilor ambientale şi implică acţiuni ce vizează atenţionarea
(alarmarea) autorităţilor responsabile cu managementul acestora, ca răspuns
la modificările semnalate.
Întrucât "monitoringul" este un proces - nu un rezultat - o cale spre
atingerea unui scop şi nu un scop în sine, nu trebuie să fim surprinşi de
această multitudine de probleme.
Activităţile de monitoring au ca scop fie asigurarea mijloacelor care să
permită detectarea apariţiei schimbărilor fie să permită detectarea tendinţei şi
măsurarea mărimii şi a intensităţii acesteia. Această etapă considerată ca
activitatea mai simplă a procesului de monitoring, este urmată de o fază mult
mai dificilă: evaluarea semnificaţiei schimbărilor ce s-au produs. Planurile
de monitoring, în special cele referitoare la schimbările ecologice, sunt
lipsite de criterii adecvate pentru aprecierea semnificaţiei acestora. În cazul
monitoringului poluanţilor procedurile relativ bine stabilite se bazează în
realitate pe limitele de acceptabilitate ale unor concentraţii, ce adesea sunt
stabilite în mod arbitrar.
Pentru dezvoltarea unor strategii de monitoring mai performante, se
impune adoptarea unor definiţii mai precise şi mai clare (Hellawell, 1978).
La modul cel mai simplu monitoringul înseamnă a măsura cu un
scop bine definit unul sau mai mulţi parametri în dinamica lor spaţiotemporală.
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Monitoringul înseamnă - observaţii sistematice ale dinamicii unui
sistem efectuate în vederea extragerii unor concluzii statistice destinate
reducerii incertitudinii legate de modul de funcţionare a sistemului
respectiv.
Monitoringul reprezintă un sistem informaţional menit să evidenţieze
efectele antropogene în mediul ambiant.
Monitoringul este definit ca o activitate, iniţiată pentru a produce
informaţii specifice asupra caracteristicilor funcţionării variabilelor de
mediu şi a celor sociale, în timp şi spaţiu.
Monitoringul integrat reprezintă un sistem complet de achiziţie a
datelor privind calitatea mediului obţinut pe baza unor măsurători
sistematice, de lungă durată, la un ansamblu de parametri şi indicatori, cu
acoperire spaţială şi temporală care pot să asigure posibilitatea controlului
poluării (Rojanschi,1995).
Suter (1993) defineşte monitoringul ca : " măsurarea unor
caracteristici ale mediului pe o perioadă extinsă de timp şi spaţiu, pentru a
determina starea şi tendinţele lor de evoluţie".
Tehnic, monitoringul tendinţelor implică luarea în considerare a
tuturor componentelor şi recunoaşterea unui număr important de supoziţii.
Tendinţa, este componenta caracterizată prin variaţii continue (susţinute) şi
sistematice pe o lungă perioadă de timp şi care este asociată unor cauze ce
ţin de aspectele structurale ale fenomenului în cauză (Dagum &Dagum,
1988).
Monitoringul ecologic " reprezintă un sistem de supraveghere
sistematică (continuă) a stării ecosferei şi a componentelor ei, precum şi a
reacţiilor faţă de influenţele antropogene la diferite nivele de organizare de la ecosistem până la ecosferă în întregul ei " (N.Botnariuc,1987).
Monitoringul integrat al sistemelor ecologice constă în efectuarea
simultană, permanentă şi în aceleaşi staţii a unor măsurători la nivelul
diferitelor compartimente ale ecosistemului. În practică, programul de
monitoring este împărţit în mai multe programe subcompartimentale ce sunt
legate între ele prin analiza aceloraşi parametri. În acest sens, este necesar să
se identifice o serie de parametri de stare: de natură biologică (indicatori
biologici), climatici, hidrologici, pedologici, precum şi indicatorii de calitate
ai apei solului şi ai aerului. Valorile acestora vor fi determinate după o
metodologie unitară în toate staţiile reţelei de supraveghere, realizându-se
astfel suportul unui Sistem de Monitoring Integrat, sistem structurat după
normele internaţionale, parte a sistemelor regionale şi globale de monitoring.
Prin monitoringul ecologic se asigură baza de date atât pentru
cercetarea aprofundată (înţelegerea, explicarea şi evaluarea cuantificată a
2

diferitelor tipuri de ecosisteme sub aspectul structurii, a proceselor şi
mecanismelor lor de funcţionare în cadrul ierarhiei sistemelor ecologice), cât
şi pentru evaluarea impactului acţiunilor întreprinse în vederea menţinerii
integrităţii sistemelor ecologice. De aceea, baza teoretică a monitoringului
ecologic o reprezintă concepţia sistemică privind organizarea şi funcţionarea
ecosferei.
Din definiţiile prezentate reţinem că în cadrul oricărui program de
monitoring se efectuează o serie de activităţi ce pot fi categorisite după cum
urmează:
• inspecţie: constă în observaţii calitative şi cantitative, realizate cu
ajutorul unor proceduri standardizate pentru o perioadă relativ scurtă,
fără a avea o idee preconcepută asupra rezultatelor ce se vor obţine
• supraveghere: durata de realizare a programului de observaţii se
prelungeşte în timp pentru obţinerea unor date seriale ce încearcă să
surprindă variabilitatea şi gradul de mărime al acesteia în cazul unor
parametri ce vor fi analizaţi ulterior
• monitoring: efectuarea de măsurători pe perioade îndelungate (zeci
de ani) pentru a stabili concordanţa cu standardele prestabilite sau a
gradului de deviere faţă de nivelul aşteptat.
De remarcat că dacă în cazul inspecţiei sau al supravegherii putem
vorbi de o mai mare libertate în realizarea activităţilor, instituirea sistemului
de monitoring impune un grad considerabil de disciplină, deoarece
standardele sau normele au fost stabilite sau formulate înainte de aplicarea în
practică a programului.
1.2. Scopul monitoringului
La primul contact cu literatura existentă în domeniul monitoringului
ecologic/de mediu şi asupra indicatorilor, este foarte uşor să fim depăşiţi de
situaţie. Deşi este recunoscută importanţa activităţilor de monitoring, există
încă numeroase programe care sunt aplicate, fără a fi bine gândite. De aceea
este bine să reţinem următoarele aspecte:
a) trebuie analizată diversitatea de iniţiative de programe existente în
toată lumea, ca şi domeniul larg de motive care le justifică
b) trebuie să înţelegem că nu există un mod de abordare consistent
pentru monitoring şi pentru dezvoltarea indicatorilor
c) trebuie să recunoaştem faptul că procesul de monitoring este distinct
de elementele unui program de monitoring şi că dezvoltarea
indicatorilor este doar unul dintre aceste elemente
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d) trebuie să realizăm că “modelele conceptuale” care ajută la realizarea
indicatorilor evoluează permanent favorizând realizarea obiectivelor
programului.
De ce este necesar monitoringul, cine investeşte timp şi resurse pentru
monitoring ? este prima întrebare care ne vine mai întâi în minte. Dacă
iniţial una dintre raţiunile fundamentale era aceea de a măsura impactul
poluării asupra mediului, ulterior programele de monitoring s-au extins la un
spectru larg de probleme legate de influenţele antropice. Unele dintre
măsurători pot prezice sau pot constitui un semnal de avertizare asupra unor
probleme, înainte de a se produce unele deteriorări ireversibile. În alte
cazuri, reglementările şi legislaţia impun monitoringul pentru a garanta
guvernanţilor şi publicului că nu apar efecte negative.
Monitoringul mai este realizat din pur interes ştiinţific şi pentru a
înţelege comportamentul şi modul de funcţionare al ecosistemelor.
Informaţia astfel obţinută ne ajută să anticipăm şi să acţionăm în momentul
schimbărilor. Pentru acele schimbări ce s-au mai produs, un program de
monitoring poate să identifice sau să diagnosticheze problemele şi sursa lor.
Monitoringul fluxurilor şi al tendinţelor poate stabili cantităţile accesibile şi
poate sugera strategiile ce trebuie urmate pe termen lung.
Recent, scopul programelor de monitoring s-a extins şi mai mult,
informaţia obţinută fiind folosită în procesul de luare a unor decizii avizate,
precum şi la aprecierea succesului acţiunilor de management. Monitoringul
"stării generale de sănătate şi integritate a ecosistemelor" ne permite să
estimăm bunăstarea sistemului şi capacitatea lui viitoare de a suporta stresul.
Deşi motivele pentru instituirea programelor de monitoring sunt foarte
numeroase, ele pot fi clasificate în trei categorii generale:
1. evaluarea eficienţei politicilor sau a legislaţiei
2. de reglare (funcţia de audit)
3. de detectare a schimbărilor incipiente (rol de alarmare).
Toate raţiunile specifice menţionate au ca ultim scop măsurarea progresului
către obiectivele societăţii şi ne pot arăta dacă suntem pe drumul cel bun şi
cât de repede ne mişcăm într-o direcţie pozitivă.
1.3. Cadrul general
Studiile recente asupra sistemelor - aplicate în studiul biologiei şi
ecologiei - au dus la dezvoltarea teoriilor ce analizează comportamentul
sistemelor vii şi a ambientului în care acestea sunt integrate (ecosisteme).
Teoria Sistemelor Complexe (CST) este termenul colectiv ce
înglobează o multitudine de teorii şi de instrumente analitice folositoare
4

pentru abordarea “sistemelor complexe”. Dacă în abordările ştiinţei clasice
(reducţioniste) ecosistemele sunt comparate cu maşinile complicate, în
realitate sistemele vii sunt mult mai complexe, iar CST încearcă să furnizeze
imaginea acestei complexităţi. Trebuie făcută distincţia dintre “complicat”
(sistemele respective au părţi componente şi interacţiuni, dar funcţionarea
lor este percepută ca fiind mecanică) şi “complex” (organizarea sistemelor
are la bază un model organic şi au o serie de proprietăţi ca: sensibilitate,
imprevizibilitate, capacitatea de a se autoorganiza, faptul că sunt emergente).
Viziunea CST asupra ecosistemelor este una dinamică. Cea a unor
sisteme ce evoluează constant, nedeterministic şi adesea impredictibil.
Schimbările pot fi lente sau bruşte şi surprinzătoare (Kay,1997). Schimbarea
catastrofică este normală şi uneori chiar necesară pentru buna funcţionare a
sistemului. CST include noţiuni ca haosul, incertitudinea, ierarhia,
conectivitatea şi non-linearitatea. Componentele cheie ale CST ce se aplică
ecosistemelor sunt următoarele:
A. Teoria ierarhiilor
B. Teoria catastrofelor
C. Atractorii şi Gradienţii
D. Teoria autoorganizării.
A. Teoria ierarhiilor. Sistemele ecologice trebuie înţelese ca sisteme
incluzive, organizate ierarhic. Principiul de bază al teoriei ierarhiilor este
acela că nu există sisteme în izolare (Allen&Starr, 1982; Ahl&Allen, 1996)
(Figura 1.1). Comportamentul lor este o funcţie a interacţiunii părţilor
componente ale sistemului şi al influenţelor din afara sistemului (context).
Cu alte cuvinte, fiecare sistem este inclus într-un alt sistem, care la rândul
său face parte din alt sistem şi aşa mai departe (Kay, 1997). În plus, sistemul
care ne interesează este alcătuit din subsisteme care la rândul lor pot fi
descompuse mai departe. Această structură incluzivă (nested structure)
creează efectul unui context recursiv, în care fiecare sistem formează
contextul pentru sistemul pe care îl include.
Planeta Pământ poate fi luată ca un exemplu de «sistem». Dacă privim
spre interior, pământul poate fi subîmpărţit în uscat şi apă, deci ecosisteme
terestre şi acvatice. Acestea la rândul lor pot fi subîmpărţite în continente,
oceane, ape interioare, în regiuni climatice şi topografice locale, etc. Aceste
aspecte introduc în discuţie problemele legate de scara spaţială (Figura 1.2).
Privind în exterior, acesta este o componentă importantă a sistemului solar,
care este o parte a galaxiei şi care la rândul ei este o parte a universului
nostru (Figura1.3).
Deoarece sunt sisteme deschise, ecosistemele sunt influenţate de
nivelele superioare ale ierarhiei în care sunt integrate şi influenţează
5

sistemele care le compun. Astfel, o cometă care trece prea aproape de
Pământ poate să inducă modificări ale vremii. În mod similar, efectele
colective ale folosirii combustibililor fosili, influenţează planeta în întregul
său prin schimbările climatice globale. Teoria ierarhiilor studiază cauzele
acestor influenţe şi efectele în cascadă la diferite nivele. Întrucât termenul
« ierarhie » cauzează deseori confuzie şi sugerează o structură rigidă de
comandă şi control, de la superior la inferior, Koestler (1978) a introdus
termenul de « holarhie », ce înseamnă simultan şi în interior şi în afară.
Fiecare nivel de sisteme din holarhie este un «holon », ceea ce înseamnă
parte şi întreg în acelaşi timp. Sistemele ecologice şi cele economice sunt
« sisteme deschise, holarhice, capabile de autoorganizare » (SOHO – selforganizing holarchic open, Kay et al., 1999).
Un alt aspect ce trebuie luat în considerare este cel al scării temporale.
Aspectele temporale pot fi tendinţe, cicluri, variaţii sezoniere, fluctuaţii
neregulate, iar mărimea unui impact sau efectele asupra unui sistem depind
de durata şi frecvenţa expunerii la stres. Din perspectiva managerială timpul
este un factor important pentru stabilirea obiectivelor, deoarece în planurile
manageriale este declarată perioada de timp pentru care ele sunt relevante:
5 ani, 10 ani, 25 de ani etc. Deoarece nu putem analiza totul în acelaşi timp,
fiecare analist trebuie să ia decizii asupra aspectelor ce trebuie incluse sau
pot fi omise din descrierea sistemului.

(adaptare după Wu. 1999)

Figura 1.1. Ilustrarea conceptelor teoriei ierarhiilor.
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Noţiunea existenţei unui observator obiectiv, pur ştiinţific, nu este posibilă
(Allen&Starr, 1982). Nu există numai o singură “cale corectă” pentru
alegerea celei mai potrivite scări pentru realizarea unui studiu. Nu este
obligatoriu ca două grupuri care studiază aceiaşi problemă, să aleagă exact
aceleaşi elemente.

(adaptare după Chapin III, 2002)

Figura 1.2. Ilustrarea organizării ierarhice a ecosferei
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B. Teoria catastrofelor. Schimbările catastrofice din ecosisteme, cu
toată conotaţia negativă a denumirii, evenimentele catastrofice sunt normale
în funcţionarea continuă a ecosistemelor. Chiar şi atunci când un eveniment
este perceput ca negativ (incendiile de pădure), el poate fi necesar pentru
buna funcţionare a sistemului. Nutrienţii şi energia necesară pentru noile
creşteri sunt eliberate în sol şi astfel pot fi refolosite.
C. Atractorii şi Gradienţii. Orice componentă a unui complex de
ecosisteme poate să persiste sub mai multe forme. Asta înseamnă că
ecosistemele componente pot exista în acea zonă în funcţie de context, iar
starea lor de normalitate poate fi descrisă prin câteva alternative impuse de
către limitările ecologice. Aceste posibile stări de stabilitate pot fi descrise
ca atractori. Spre exemplu un râu poate să inunde o pădure, aceasta se poate
reorganiza într-un ecosistem de zonă umedă. Astfel, atât pădurea cât şi zona
umedă pot coexista în acelaşi complex. Un atractor este o stare de stabilitate
sau un punct de echilibru, în care forţele ce acţionează asupra sistemului
sunt echilibrate. Un sistem complex poate avea mai mulţi atractori simultan,
dar aceştia nu pot opera decât în unele din aceste puncte pentru fiecare
moment particular. Factorii de comandă care mişcă sistemul de la un punct
instabil către un atractor sunt cunoscuţi ca gradienţi (un dezechilibru între
forţele care acţionează asupra sistemului). Sistemul încearcă să echilibreze
forţele şi se deplasează către poziţia de echilibru (disipează gradientul).
Sistemele complexe elimină dezechilibrele prin autoorganizare, proces ce le
permite realizarea unor structuri disipative.
D. Autoorganizarea ecosistemelor. S-a demonstrat (Nicolis&
Prigogine, 1977) că "sistemele deschise complexe" cu intrări permanente de
exergie, se pot organiza spontan pentru a crea noi structuri. De regulă aceste
reorganizări se produc atunci când sistemul a trecut printr-o catastrofă.
Schneider&Kay (1994a, 1994b) arată că sistemele ce se autoorganizează
rezistă forţelor ce încearcă să le scoată din starea de echilibru. Cu cât în
sistem este pompată mai multă exergie, sporesc structurile organizatorice ce
emerg pentru disiparea energiei. Cum, unde şi când se vor manifesta aceste
structuri este imposibil de prezis. Emergenţa acestor structuri este spontană
şi discontinuă, urmând principiile teoriei catastrofelor.
Pornind de la noţiunile implicate în teoria sistemelor complexe,
putem discuta unele aspecte ale comportamentului ecosistemelor. Dacă luăm
în considerare cazul ecosistemelor forestiere, ştiinţa clasică descrie
dezvoltarea lor ca succesiunea către climaxul biocenozei.
Holling (1986, 1992) consideră că succesiunea demonstrează numai
două funcţiuni ale ecosistemelor : - exploatarea (dominată de speciile
oportuniste) şi - conservarea (dominată de vegetaţia stabilită), deşi în cazul
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ecosistemelor forestiere sunt evidente încă două funcţiuni (eliberarea şi
renaşterea). Pe măsură ce pădurea se maturizează se adaugă noi structuri
prin creşterea biomasei. Sistemul devine vulnerabil şi oricând se poate
produce o catastrofă (un incendiu) care poate duce la eliberarea nutrienţilor
şi a energiei în sol, proces ce poate fi interpretat ca o eliberare sau
« distrugere creativă ».
Următoarea funcţie este aceea care reorganizează cerinţele de bază ale
sistemului şi îl pregăteşte pentru renaştere. Figura 1.4. ilustrează modelul
lui Holling cu cele patru faze.
De asemenea, Holling face remarca faptului că privite de sus
ecosistemele au un aspect de mozaic (patchy). Această mozaicare este unul
dintre aspectele esenţiale ale sistemelor naturale şi reprezintă în fapt gradul
lor de heterogenitate pentru diferitele scări spaţio-temporale. Pentru
determinarea modului în care se realizează organizarea sistemului, de o
importanţă capitală este informaţia. Kay (1984) arată că un sistem care
funcţionează bine îşi păstrează înregistrări ale rezultatelor unor
autoorganizări anterioare de succes, într-o « bibliotecă de informaţii »
reprezentată de genomul diferitelor specii.

Figura 1.3. Ierarhizarea diferitelor tipuri de sistem
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(adaptare după Holling, 1986).

Figura 1. 4. « Optul » lui Holling ce descrie trăsăturile ecosistemelor forestiere.

Pentru modelul prezentat, informaţia are valoarea cea mai mare în
faza « renaşterii » sistemului deoarece ecosistemul « accesează » informaţia
stocată. Existenţa unor noi informaţii poate face ca sistemul să se dezvolte
într-o direcţie cu totul nouă. Deoarece noul ecosistem este total diferit, nu
putem spune categoric dacă acesta este mai bun sau mai rău decât
precedentul. Ambele sunt legitime sub aspect ştiinţific, iar noi putem spune
că îl preferăm pe unul sau pe celălalt.
Relaţiile dintre sistemele ecologice şi sistemele sociale. Sistemele
ecologice şi sistemele sociale sunt sisteme incluzive, sistemele sociale sunt
dependente de cele ecologice pe care le influenţează la rândul lor. Contextul
în care evoluează sistemule sociale este format de către aporturile pe care îl
au sistemele ecologice, în energie de calitate superioară, în materii şi
informaţie, toate acestea fiind necesare societăţii umane pentru a se autosusţine.
Contextul limitează procesele şi structurile sociale care sunt posibile
într-o zonă specifică. Figura 1.5. ilustrează ideea de ierarhizare a sistemelor
incluzive pe trei nivele ierarhice, iar Figura 1.6. sugerează un model
conceptual complet a celor mai importante niveluri, procese, structuri,
probleme contextuale şi influenţe/feedbackuri identificate.
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(adaptare după Kay, Boyle&Pond, 1996)

Figura 1.5. Exemplificarea componentelor şi a interacţiunilor pe trei nivele holarhice.
Fiecare nivel este alcătuit dintr-un conglomerat de sisteme definite, iar
diagrama ilustrează numai una dintre căile de analiză a sistemului.

(adaptare după Kay, Boyle&Pond, 1996)

Figura 1.6. Interacţiunile şi influenţele dintre sistemele ecologice şi cele sociale la
nivelul ecosferei.
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Abordarea adaptivă a studiului ecosistemelor (AEA). Luarea
deciziilor privitoare la managementul ecosistemelor trebuie să integreze
elementele rezultate din teoria sistemelor complexe cu analiza problemelor,
scopurilor şi a viziunilor antropocentrice ce se armonizează în alegerea
căilor impuse de dezvoltarea durabilă. După cum am mai menţionat,
perspectiva sistemică ia în vizor o componentă specifică din lumea reală ce
prezintă interes şi o integrează în context. Astfel, se poate stabili dacă
aspectele complexe care rezultă pot fi manageriate. Apoi putem descompune
sistemul analizat în componentele semnificative atât ca structură cât şi la
nivelul
proceselor pentru a putea observa interacţiunile relevante. Sintetizând apoi
tot ce ştim despre sistem putem stabili modalităţile de rezolvare a
problemelor. Presupunerea elementară a acestei metodologii este aceea că
definirea sistemului este făcută de către oameni. Care oameni ? Decidenţii,
diferitele categorii de participanţi şi publicul în general, adică toţi cei care
pot influenţa sau sunt interesaţi de rezultatele ce argumentează implicarea
lor în procesul de luare a deciziilor.
Ştiinţa singură nu poate determina întrebările şi răspunsurile. În
realitate, întrebările sunt puse de către societate, pe baza intereselor şi a
obiectivelor antropocentrice. Ştiinţa (inclusiv CST), are rolul de a informa
pe cei implicaţi în luarea deciziilor. Aceştia însă se conduc în principal după
regulile politice.
Ştiinţa clasică şi tehnicile convenţionale de rezolvare a problemelor
sunt etichetate ca „ştiinţă normală” (Kuhn, 1970). Ştiinţa normală şi
instituţiile construite sub premisele sale funcţionează pe baza modelului
predicţiei: dacă putem analiza componentele unui sistem, înseamnă că îi
putem modela comportamentul şi putem să-i anticipăm schimbările şi deci
sistemul poate fi controlat prin acţiunile de management (Figura 1.7).
Noţiunea de „ştiinţă post-normală”, postulată de către Funtowicz şi
Ravetz (1993a, 1993b) arată că abordările clasice sunt ineficiente în anumite
situaţii. Domeniul perspectivei post-normale se adresează problemelor ce
implică mari incertitudini legate de luarea deciziilor (Figura 1.8).
Acestea sunt caracteristicile ridicate de problemele de mediu, deoarece
acestea vizează sistemele naturale - ce sunt sisteme dinamice şi complexe iar în cazul implicării activităţilor umane, aceste caracteristici sunt
„emergente” şi în permanenţă apar alte aspecte noi.
O „ştiinţă” care este folosită pentru a rezolva probleme la un astfel de
nivel trebuie să se bazeze pe premisele impredictibilităţii, a controlului
incomplet şi a recunoaşterii pluralităţii legitime a diferiţilor participanţi,
aceasta este ştiinţa post-normală (PNS).
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Figura 1.7. Ilustrarea modului de abordare a cercetărilor şi a monitoringului în
viziune clasică.
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Figura 1.8. Abordarea cercetărilor şi a monitoringului în viziunea postnormală.

O comparaţie între cele două tipuri de abordări este prezentată în
Tabelul 1.1. În acest stadiu al evoluţiei gândirii a apărut „abordarea
ecosistemică” ca o strategie de rezolvare a problemelor complexe de mediu.
Ea incorporează o multitudine de perspective pentru a dezvolta o imagine cât
mai reală a structurii, a modului de funcţionare şi a interconexiunilor,
precum şi a aprecierii naturii dinamice a sistemului.
Atunci când există un mare grad de incertitudine în locul anticipării
este recomandată adaptarea şi învăţarea.
În acest context managementul devine un exerciţiu de identificare a
posibilităţilor, a limitărilor ecologice şi de reconciliere a acestora cu
obiectivele antropocentrice.
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Înţelegerea unui sistem necesită o serie de activităţi paralele ce au ca
scop descoperirea legităţilor ecologice ce guvernează funcţionarea
sistemului şi determinarea rolului diferiţilor actori implicaţi.
Acestea sunt activităţile analitice. Rezolvarea divergenţelor legate de
modul cum arată lumea şi de cel cum am dori să arate implică sintetizarea
tuturor cunoştinţelor asupra sistemului.
Ideile sunt implementate prin intermediul sistemelor de management,
monitoring şi guvernanţă. Versiunea detaliată a acestei metodologii este
prezentată în Figura 1.9.
Modelul descrie relaţiile dintre sistemul biofizic şi sistemul social. El
subliniază:
a) perspectiva holarhică relevantă ce trebuie examinată
b) demonstrează relaţiile dintre componente, structuri şi procese
c) identifică influenţele şi feedbackurile dintre cele două sisteme.
Toate aspectele ce nu sunt identificate ca părţi ale modelului devin
părţi ale contextului. Ideea fundamentală a „abordării ecosistemice” impune
ca toată informaţia privitoare la sistem să fie folosită pentru realizarea unei
descrieri narative a comportamentului de autoorganizare a sistemului şi la
evaluarea stări curente a acestuia. Paradigma post-normală sugerează că la
rezolvarea problemelor de mediu trebuie să participe toţi cei care pot realiza
ceva util. Pentru aceasta trebuie integrată cunoaşterea ştiinţifică cu
perspectivele şi preferinţele diferiţilor participanţi. Cadrul pentru această
integrare presupune că deciziile asupra problemelor de mediu imaginează
oamenii şi ecosistemele naturale ca entităţi co-evolutive şi capabile de autoorganizare. Guvernanţa include structurile formale şi informale existente
pentru luarea deciziilor manageriale şi pentru realizarea frecventelor
revizuiri. Aşa cum se arată în Figura 1.9. monitoringul nu poate fi separat
de structurile manageriale şi de scopurile care motivează programul şi nici
nu se poate desfăşura cu succes în absenţa unui sistem eficient de
guvernanţă.
La realizarea oricărui program de monitoring distingem două aspecte:
elementele (structura) şi procesele (activităţile).
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Tabelul 1.1. Comparaţie între „ştiinţa normală” şi „ştiinţa post-normală”
Metafora centrală
Scopul
Organizarea de bază
Fapte şi Valori
Valorile
Modelul argumentării
ştiinţifice
Cunoaşterea

Ştiinţa normală
Mecanistică (ceasul) –Descartes,
Newton, Bacon...
Controlul lumii naturale.
Dualismul, separaţia şi ierarhia
(piramidală).
Faptele şi valorile sunt separate.
Presupuse, fixe
Deducţia formală-Poperriană,
falsificarea ipotezelor, rezolvarea
unui puzzle-Kuhn.
Universal, liber de context, fără
istorie, (omogenitate).

Accentul se pune pe:
Rezumând:

Părţi, atomistic.
Liniar, întregul este egal cu suma
părţilor individuale.

Societatea

Suma agenţilor raţionali individuali
care s-au supus de bunăvoie regulilor
impuse de suveranitate (Hobbes).

Schimbarea:

Liniară, predictibilă (sunt posibile
predicţiile).
Experţi, specialişti, disciplinară
(dominarea tuturor celorlalte căi de
cunoaştere de către ştiinţa normală).

Participanţi

Formularea
problemelor

Certitudine în cunoaştere şi preţuirea
neutralităţii.
Se pune bază pe cantitate şi pe
folosirea şi aplicarea cunoaşterii
(faptele solide, valorile maleabile).
Stabilirea problemelor şi evaluarea
soluţiilor se face de către experţi.

Sistemele:

Dure, mecanice, închise, determinate.

Politicile pe care se
bazează

Autoritarismul: participare restrânsă
cu accent pe expertiză.

Certitudine /
Incertitudine
Datele
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Ştiinţa post - normală
Holistică, deschisă, sistemele
complexe (ecosisteme) Prigogin,
Koestler, Boulding...
Face faţă incertitudinii.
Integritatea, interconexiunile şi
heterarhia (reţele).
Faptele şi valorile sunt conectate şi nu
pot fi separate.
Explicite şi deschise spre dezbatere
Dialogul interactiv, confruntarea unor
ipoteze şi realităţi multiple (Lakatos,
Funtowicz, Ravetz).
Dependenţa de context, istorică
(particularitate, diferenţe,
heterogenitate).
Procese, holistic.
Neliniar, întregul este mai mare decât
suma părţilor individuale. Datorită
conexiunilor feedback, cauzele devin
efecte în cadrul sistemelor complexe
integrate. Sunt recunoscute
proprietăţile emergente.
Sinergie, acţiunea combinată a
diferitelor părţi, un efect mai mare
decât suma efectelor individuale.
Luarea deciziilor la scară redusă,
locală.
Neliniară, haotică, nepredictibilă (sunt
posibile scenariile).
Extinsă la întreaga comunitate,
generaliştii, interdisciplinaritatea
(cooperarea, parteneriatul cu alte căi
de cunoaştere, inclusiv cunoaşterea
locală).
Sunt luate în considerare
incertitudinea radicală şi ignoranţa.
Baza se pune pe calitate şi pe
utilizarea ignoranţei (valori solide,
faptele maleabile).
Stabilirea problemelor şi evaluarea
soluţiilor se face pe baza unor criterii
alese de o largă comunitate
democratică.
Plastice, organismice, deschise
Simpoietice/autopoietice, emergente.
Democratic: deschis către diferitele
modalităţi de cunoaştere şi o
participare extensivă.

(adaptare după Boyle, 1998)

Figura 1.9. Abordarea ecosistemică adaptivă în cercetarea şi monitoringul ecologic.

1) Elementele unui program de monitoring - trebuie completate într-o
anumită ordine pentru a avea un rezultat bun dar nu trebuie
considerate etape. Ordinea în care sunt abordate depinde de
circumstanţele practice şi de regulă sunt dezvoltate - cel puţin parţial simultan. În Tabelul 1.2. sunt descrise succint aceste elemente.
2) Atributele unui program de monitoring - sunt caracteristicile inerente
ale programului ; procesul de dezvoltare al indicatorilor ; indicatorii
priviţi ca un set complet. O listă a cerinţelor pe care aceştia trebuie să
le îndeplinească este prezentată în Tabelul 1.3.
Dezvoltarea indicatorilor - constituie unul din elementele unui
program de monitoring, dar ei trebuie generaţi, selectaţi şi implementaţi în
contextul celorlalte elemente ale programului. Indicatorii (parametrii de
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stare) descriu starea diferitelor atribute ale programului.
Există numeroase definiţii a conceptului de indicator :
« ... un parametru statistic care dacă este urmărit permanent,
furnizează informaţii asupra tendinţelor ce descriu condiţiile în care se
produce un fenomen şi are semnificaţii ce se extind şi asupra proprietăţilor
altor elemente asociate » (Kerr, 1995) ;
« ...descriptorii cantitativi ai schimbării ». (Verbruggen&Kuik,1991).
« ...un descriptor măsurabil, cantitativ sau calitativ, de interes
normativ, care să faciliteze aprecierea stării şi a performanţelor trecute,
prezente şi viitoare ale părţilor constituentelor sistemului, ale factorilor de
control şi ale conexiunilor feedback, ca şi a sistemului ca întreg. » (Hodge,
1994).
Tabelul 1.2. Elementele unui program de monitoring (Boyle, Kay & Pond, 1996).
• Un set de obiective alese de către oameni.
Impulsul unui program de monitoring îl reprezintă aprecierea progresului realizat în
atingerea unor obiective prestabilite. De aceea, la baza oricărui program stă stabilirea
cu claritate a obiectivelor şi corelarea lor cu cerinţele utilizatorilor informaţiei.
• Un model conceptual asupra lumii.
Modelul prezintă modul în care noi privim lumea în contextul realizării obiectivelor
propuse. El serveşte la delimitarea sistemului propus spre monitorizare şi furnizează
cadrul ce corelează indicatorii între ei în contextul general al sistemului monitorizat.
• Un set de indicatori.
Indicatorii caracterizează sistemul analizat, într-o manieră accesibilă utilizatorilor.
• O metodologie pentru colectarea datelor.
Alegerea procedurilor ce se adresează problemelor practice şi tehnice legate de
colectarea datelor trebuie stabilită de o manieră care să le asigure acurateţea,
consistenţa şi robusteţea statistică.
• O metodologie pentru calcularea indicatorilor.
Datele colectate trebuie manipulate în vederea obţinerii unor valori care să permită
realizarea indicatorilor. Şi în acest caz este necesară o metodă care să le asigure
acurateţea, consistenţa şi robusteţea statistică.
• Un proces pentru sinteză.
Sintetizarea informaţiei furnizate de către indicatori pentru a obţine o descriere
generală a stării sistemului este esenţială pentru atingerea scopului programului.
• O metodologie pentru raportare.
Valorile indicatorilor şi rezultatele asupra evaluării sistemului trebuie raportate
diferitelor categorii de utilizatori ai informaţiei. Metodologia pentru prezentarea ei
într-o manieră clară, folositoare şi la momentul potrivit pentru luarea deciziilor este
crucială pentru utilitatea şi succesul programului de monitoring.
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Procedurile pentru dezvoltarea unor indicatori sunt prezentate în Tabelul
1.4. Odată identificaţi, indicatorii pot fi grupaţi în categorii care să descrie
posibilitatea utilizării lor (Tabelul 1.5), iar selectarea lor se va face în
funcţie de cerinţele programului Figura 1.10.
Pe măsura dezvoltării societăţii umane, mediul este supus unei
presiuni crescânde. Impactul activităţilor umane se produce pe căi diferite poluare, supraexploatarea resurselor biologice naturale, transformarea şi
simplificarea sistemelor ecologice, etc. Dintre acestea, poluarea ocupă
primul loc devenind un factor global ce afectează toate mediile de viaţă:
atmosfera, apele, solul. Consecinţa este faptul că ecosfera nu mai
funcţionează şi nu evoluează după legile ei caracteristice, ci îşi modifică
structura şi modul de funcţionare.
Deteriorarea sistemelor ecologice evidenţiată de frecvenţa dereglărilor
la nivel local (ecosisteme), regional (complexe de ecosisteme) şi global
(ecosferă) creşte cu o rată exponenţială, fapt ce determină ca problemele
mediului să capete o importanţă din ce în ce mai mare. Rezolvarea acestor
probleme complexe constituie condiţia fundamentală a dezvoltării durabile a
societăţii umane.
Programul monitoringului integrat şi executarea lui corectă reprezintă
o activitate multidisciplinară ce ridică numeroase probleme conceptuale, de
metodologie, probleme tehnice şi organizatorice Figura 1.11.
Ţinând cont de extinderea spaţială şi temporală a impactului
activităţilor umane, efectuarea monitoringului integrat este necesară pe trei
nivele diferite:
1) global
2) regional
3) local.
Monitoringul global se bazează în primul rând pe observaţii spaţiale;
monitoringul regional şi local se bazează pe supravegherea continuă sau
periodică a factorilor abiotici şi biologici, înregistrarea, prelucrarea şi
modelarea proceselor din ecosisteme.
În acest context se remarcă existenţa următoarelor tipuri de
monitorizare:
• geofizică: urmăreşte schimbările factorilor climatici;
• geochimică: urmăreşte participarea diferitelor elemente chimice în
componenţa sistemelor ecologice şi în fluxul de materie din
ecosistem;
• biologică: urmăreşte evaluarea stării biocenozelor şi depistarea
tendinţelor de modificare a acestora atât în ansamblul lor cât şi la
nivelul componentelor semnificative.
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Tabelul 1.3. Atributele unui program de monitoring (Boyle, Kay & Pond, 1996).
Un program cuprinzător de monitorig trebuie :
Să fie relevant şi să constituie un suport pentru decizii :
• să fie relevant pentru probleme
• să fie relevant pentru utilizatori
• să furnizeze informaţie pentru decidenţi
• să fie oportun
• să fie anticipativ
Să ia în considerare scara spaţio-temporală :
• să acopere un spectru larg de scări integrate holarhic
• să fie sensibil la toate tipurile de schimbări
• să examineze factorii abiotici, biotici şi culturali
• să măsoare şi să raporteze datele la scările cele mai adecvate
Să se bazeze pe un model conceptual al sistemului, care să ia în considerare relaţiile dintre societate
şi mediu :
• să se bazeze pe delimitarea ecosistemului sau pe limitările instituţionale
• să fie integrat cât mai bine pentru a putea opera cu problemele legate de scară
• să recunoască sistemul socio-uman ca un subsistem al ecosistemelor care îl susţine
• să identifice conexiunile importante dintre comportamentul economic al oamenilor şi sănătatea
ecosistemelor
• să monitorizeze feedbackurile dintre societate şi complexele de ecosisteme
• să fie valid sub aspect ştiinţific
Să permită o evaluare generală integrată a sistemului :
• să se bazeze pe realizarea unor tipuri diferite de măsurători
• să monitorizeze sistemul în două moduri : specific (pentru ameninţările la adresa ecosistemului) şi
(general pentru integritatea ecosistemului)
• să fie sensibil la mărimea, direcţia şi durata stresurilor cunoscute
• să măsoare continuu atât stările de stres cât şi pe cele normale
• să aprecieze starea organizaţională a sistemului (structură şi procese)
• să aprecieze stările, fluxurile de materie, energie şi informaţie
• să aprecieze cantitatea şi calitatea
• să aprecieze dacă schimbările sunt reversibile sau controlabile
• să utilizeze informaţia istorică şi pe cea de bază pentru a defini variabilitatea normală şi tendinţele
• să reflecte cunoştinţele asupra schimbărilor care se produc natural
• să recunoască incertitudinile inerente din comportamentul şi răspunsurile ecosistemelor
• să aprecieze proprietăţile emergente ale sistemului
• să aprecieze efectele cumulative
• să compare cu valorile limiă
• să se bazeze pe măsurători ştiinţifice obiective, dar şi pe judecăţile experimentale subiective
Să fie adaptiv şi flexibil :
• să fie capabil să opereze cu schimbările (inclusiv cele catastrofice) ce se produc în ecosisteme
• să fie capabil să se adapteze şi să incorporeze noile informaţii, tehnologii şi cercetarea ştiinţifică
• să fie capabil să se adapteze la schimbările din contextul politic sau ale valorilor societăţii
• să fie aplicabil în diverse situaţii operaţionale, la diferite scări şi în diferite ecosisteme
•
să fie croit pentru ecosisteme specifice
Să fie practic :
• să fie eficient sub raportul costurilor
• să utilizeze expertiza existentă, seturile de date, instrumentele (GIS, metodele de modelare)
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Tabelul 1.4. Activităţile necesare dezvoltării indicatorilor.
• Generarea criteriilor de selecţie a indicatorilor.
Selectarea criteriilor care surprind problemele şi constrângerile privitoare la setul de
indicatori ce vor fi folosiţi pentru alegerea potenţialilor indicatori. Ei trebuie să fie agreaţi
de către toţi participanţii la realizarea programului.
• Generarea potenţialilor indicatori.
Un set de potenţiali indicatori reprezintă posibilele măsurători ce emerg din luarea în
consideraţie a diferitelor probleme, fără nici o restricţionare. Toţi potenţialii indicatori
trebuie înregistraţi şi evaluaţi.
• Selectarea indicatorilor.
Deoarece nu toţi potenţialii indicatori, vor îndeplini criteriile impuse, va trebui să-i
selectăm pe cei mai adecvaţi scopului propus. Este necesară o metodă care să testeze
fezabilitatea potenţialilor indicatori şi care să facă o analiză subiectivă a evaluării lor faţă
de criteriile alese.

(adaptare după OECD, 1993).

Figura 1.10. Descrierea modalităţilor de selectare a indicatorilor.
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Tabelul 1.5. Categoriile de indicatori. (Boyle, Kay &Pond, 1996).
Nivelul I: Indicatori ce pot fi folosiţi imediat. Îndeplinesc toate criteriile.
Nivelul II: Indicatori ce au demonstrat un potenţial pentru a fi folosiţi. Îndeplinesc
majoritatea criteriilor.
Nivelul III: Indicatori posibili. Pentru a putea fi folosiţi, implică realizarea unor cercetări
suplimentare care să le confirme utilitatea.

Pe de altă parte, planurile cele mai potrivite pentru diferitele programe
de monitoring depind atât de scopul pentru care au fost elaborate cât şi de
resursele disponibile pentru realizarea lor.
Este imposibil să monitorizăm în permanenţă şi în toate staţiile toţi
parametrii, De aceea raţiunea şi experienţa trebuiesc folosite la alegerea celei
mai potrivite scheme de realizare a programului.
În general, activităţilor de monitoring le sunt asociate următoarele
tipuri de programe: de bază, de tendinţe, de implementare, de evaluare a
eficienţei, de încadrare în standarde şi de validare (Ice et al.,1996).
Deoarece scopul fiecăruia din tipurile menţionate este diferit şi
cerinţele pentru realizarea lor vor fi diferite. În cele ce urmează le vom
descrie sumar.
Monitoringul de bază – este destinat să caracterizeze situaţia existentă
sau acele stări care ne indică faptul că sistemul analizat nu este perturbat.
Acest tip de monitoring constituie punctul de plecare pentru celelalte tipuri
de programe (în special pentru monitoringul tendinţelor şi cel de evaluare al
eficienţei). Alegerea siturilor şi a staţiilor trebuie să se facă cu mare atenţie,
deoarece asigurarea reprezentativităţii acestora va fi foarte importantă pentru
comparaţiile ce urmează să fie realizate.
Monitoringul tendinţelor – necesită înregistrări permanente şi de
lungă durată (cinci ani, zeci de ani sau chiar mai mult) ale parametrilor
urmăriţi. Staţiile în care se vor realiza analizele vor trebui ferite, pe cât
posibil, de orice tip de impact pe întreaga perioadă a programului.
Monitoringul de implementare – ne permite să apreciem dacă
activităţile se desfăşoară aşa cum s-a stabilit. Exemplul cel mai comun îl
reprezintă evaluarea programelor de tipul BMP (Best Management
Practice), aplicate pentru diferite tipuri de ecosisteme.
Monitoringul de evaluare a eficienţei – este folosit pentru a determina
în ce măsură practicile implementate îşi îndeplinesc rolul. Eficienţa
programului impune stabilirea condiţiilor ce-i influenţează performanţele,
precum şi aplicarea cu stricteţe a măsurilor de control.
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Figura 1.11. Cerinţele, componentele, contextul general şi constrângerile ce
influenţează realizarea cu succes a unui program de monitoring
integrat al sistemelor ecologice.
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Monitoringul încadrării în standarde – este un tip special de program
de monitoring al eficienţei în condiţiile în care sunt impuse anumite
standarde sau limite, pentru valorile parametrilor analizaţi.
Monitoringul de validare – este utilizat pentru aprecierea
performanţelor unui model standard. Localizarea, frecvenţa şi metodele de
măsurare pot fi specificate ca parte a standardului. Resursele naturale
cuprind o mare diversitate de ecosisteme terestre şi acvatice. Tipurile cele
mai reprezentative pentru ecosistemele terestre sunt pădurile, iar pentru cele
acvatice le reprezintă râurile cu bazinele lor de recepţie, lacurile, deltele,
estuarele, apele subterane ca şi mările şi oceanele. Este imposibil de realizat
monitoringul tuturor componentelor menţionate datorită unor limitări
obiective, legate în principal de insuficienta cunoaştere, de insuficienţa
resurselor materiale şi datorită lipsei personalului necesar. Într-o primă fază,
pentru identificarea ecosistemelor ce vor fi monitorizate, poate fi utilizată
evaluarea riscurilor potenţialelor categorii de impact asupra calităţilor
resurselor naturale. Investigaţiile asupra calităţii diferitelor componente ale
ecosferei (aer, apă, sol, organisme) au ca scop obţinerea de informaţii
privitoare la “starea lor de sănătate" sau pentru realizarea acţiunilor de
management. Ele se pot desfăşura sub forma unor activităţi ce se adresează
unei singure probleme, particulare, sau pot face parte dintr-un program
permanent de monitoring integrat. Programul de monitoring permite
stabilirea calităţii în comparaţie cu anumite standarde de calitate şi ia în
consideraţie ca parametrii ce trebuie măsuraţi, domeniile de fluctuaţie ale
concentraţiei, frecvenţa, precum şi identificarea sursei (punctuale sau difuze)
contaminanţilor.
Cercetările ce vizează analiza calităţii diferitelor componente de
mediu sunt foarte costisitoare şi sunt puţine organizaţiile care au resurse
pentru realizarea unor programe care să acopere un areal geografic întins şi
pe o durată lungă de timp. În general resursele sunt alocate pentru rezolvarea
unor probleme locale de interes imediat. De aceea, agenţiile şi organizaţiile
implicate în programele de monitoring trebuie să elimine situaţiile care duc
la duplicarea unor activităţi sau la lipsuri în obţinerea informaţiei. De
asemenea, dificultăţile pot fi reduse prin folosirea unor metode standardizate
de planificare, implementare şi raportare a rezultatelor programului de
monitoring. Ideal, planul unui program de monitoring trebuie să asigure
colectarea şi generarea unor date care să poată fi integrate şi comparate cu
datele similare, obţinute din alte programe de monitoring. Rapoartele asupra
programelor de monitorig trebuie să includă informaţii asupra modului de
colectare, managementul, analiza şi modul de păstrare a datelor.
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Cine efectuează acţiunile de monitoring ? Practicile existente ne
relevă faptul că responsabilitatea realizării diferitelor programe diferă de la
un stat la altul. În general, responsabilitatea este împărţită între autorităţile
competente şi diferitele categorii de operatori.
Autorităţile competente–sunt principalii responsabili pentru realizarea
programelor de monitoring, ele elaborează reglementările, studiind
propunerile operatorilor şi verifică modul în care operatorii îndeplinesc
sarcinile ce le-au fost trasate.
Operatorii – sunt cei investiţi (în cadrul diferitelor unităţi) cu atribuţii
legate de realizarea programelor de monitoring şi de automonitoring (selfmonitoring). În cazul particular al activităţilor de automonitoring este
evident avantajul operatorilor care cunosc procesele industriale ce se
desfăşoară, fapt ce sprijină eficienţa costurilor şi îi responsabilizează pe
operatori faţă de categoriile proprii de emisii. Tot mai frecvent atât
autorităţile cât şi operatorii apelează la serviciile unor contractori externi
pentru realizarea programelor – aceştia pot fi instituţii academice, diferite
laboratoare acreditate, ONG-uri, asociaţii de voluntari, etc. Este important ca
responsabilităţile să fie clar repartizate organizaţiilor relevante.
Structura unui program standard de monitoring. Investigaţiile se
bazează pe colectarea sistematică a informaţiei privitoare la componentele
fizice, chimice, biologice, pe analiza, interpretarea şi raportarea rezultatelor
măsurătorilor realizate în conformitate cu planul prestabilit cu mare atenţie.
Desfăşurarea activităţilor unui program de monitoring este un proces iterativ
ce permite o permanentă redefinire a diferitelor etape pe măsura acumulării
de noi informaţii. Structura cadru standard pentru realizarea unui plan de
monitoring poate fi urmărită în Figura 1.12, iar modul de realizare a unui
program clasic de monitoring va fi prezentat în capitolele ce urmează (II VII).
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Figura 1.12.
Schema generală de realizare a unui program de monitoring
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Capitolul II

Stabilirea obiectivelor programului de monitoring
2.1. Introducere
La planificarea investigaţiilor ce trebuie realizate în cadrul
programului de monitoring trebuie să se stabilească obiective clare, pe baza
cărora să se poată stabili ulterior detaliile privitoare la modul de desfăşurare
al activităţilor.
Scopul unui program eficient de monitoring este acela de a produce
informaţii asupra unei anumite probleme, de preferat la un cost cât mai
redus, pentru cei care au comandat programul şi deci vor utiliza datele şi
informaţiile obţinute.
Primul pas în definirea obiectivelor şi stabilirea informaţiei necesare îl
reprezintă identificarea problemelor ce trebuie urmărite. În general, se
disting patru categorii principale de obiective:
• stabilirea stării actuale şi a tendinţelor de evoluţie în viitor a
sistemelor ecologice ( managementul pe termen lung, protecţia şi
restaurarea ecosistemelor de maniera ca ele să-şi îndeplinească rolul
în ecosferă )
• determinarea concentraţiei unor contaminanţi (contaminanţii, sursele,
comportamentul acestora în diferitele componente de mediu, mărimea
problemelor pe care le induc, măsurile ce trebuie luate pentru
prevenirea şi înlăturarea aspectelor nedorite)
• încadrarea în standardele de calitate - prezentate în documentele
legislative şi de reglementare
• alarmarea timpurie - în vederea îmbunătăţirii strategiilor de
management.
Apoi, după o analiză cuprinzătoare a acestora, sunt formulate alte
obiective specifice. Procesul de transformare a diferitelor probleme în
obiective ale programului de monitoring va fi prezentat în cele ce urmează
(Figura 2.1 şi Tabelul 2.1).
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Figura 2.1.
Cadrul pentru stabilirea obiectivelor unui program de monitoring
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Tabelul 2.1. Întrebări legate de informaţia necesară pentru stabilirea
obiectivelor unui program de monitoring.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Problema a fost definită ?
A fost stabilită identitatea tuturor utilizatorilor pentru ca informaţia ce va fi obţinută
să corespundă necesităţilor acestora ?
Informaţia existentă a fost colectată, verificată şi analizată ?
Au fost identificate lacunele existente, informaţia obţinută prezintă limitări, restricţii
sau aspecte neclare ?
Există un model conceptual al sistemului analizat ?
Elementele care stau la baza realizării modelului sunt stabilite cu claritate ?
S-a realizat o analiză pentru identificarea informaţiei esenţiale necesare ?
Există obiective specifice ?
a) limpede şi concis stabilite ?
b) suficiente pentru a specifica ce trebuie făcut ?
c) specifice pentru a indica momentul în care fiecare stadiu este complet ?

2.2. Definirea problemelor
Pentru definirea problemelor la care trebuie să răspundă programul de
monitoring cei care planifică structura acestuia trebuie să colaboreze cu toţi
participanţii din zona de aplicare a programului ca utilizatori finali ai
informaţiei obţinute. Aceşti utilizatori pot fi: reprezentanţi ai guvernului,
grupuri industriale, asociaţii comunitare sau persoane individuale din zonă
sau din afara ei.
Definirea problemelor se va face în timpul sau ca urmare a discuţiilor
dintre părţile implicate, pe baza cunoştinţelor şi a experienţei anterioare şi
este consecinţa stabilirii valorilor considerate ca fiind importante.
Modul în care este privită o anumită problemă poate constitui un
factor major în determinarea rezultatelor, dar formularea iniţială a problemei
este factorul esenţial pentru găsirea soluţiilor. Au fost identificate mai multe
capcane (Bardwell, 1951) ce trebuie evitate atunci când se specifică o
problemă:
• rezolvarea unei probleme eronate, datorită neînţelegerii fondului
problemei
• formularea problemei de o manieră care să facă imposibilă găsirea
unor soluţii
• acceptarea prematură a unei soluţii posibile, înainte ca problema să fie
corect înţeleasă
• utilizarea de informaţii incorecte sau irelevante.
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Atunci când o problemă trebuie redefinită sau poate fi reformulată
pentru a fi explorată sub aspect conceptual, este bine ca echipa însărcinată
cu realizarea programului de monitoring să aibă la dispoziţie mai multe
alternative şi soluţii pe care să le examineze şi pentru care să obţină
informaţii.
2.3. Compilarea informaţiei existente
Următorul pas în acest stadiu preliminar al realizării planului
programului de monitoring îl constituie strângerea şi analiza informaţiei
existente şi disponibile referitoare la problema în cauză. În funcţie de
problemă această etapă poate impune o revizie comprehensivă a literaturii
existente sau revederea informaţiei relevante obţinute din programe
anterioare de monitoring şi de cercetare, referitoare fie la zona de interes, fie
din alte zone. O serie de informaţii pot fi obţinute prin interviuri şi observaţii
strânse de către membrii comunităţii locale.
Este important ca fondurile şi aşa insuficiente să nu fie epuizate
pentru repetarea unor studii legate de problema în cauză. Informaţiile
existente pot fi utile pentru ameliorarea calităţii informaţiei ce se va obţine
prin noul program de monitoring. Cei implicaţi în realizarea programului
trebuie să identifice lipsurile evidenţiate în cunoaşterea problemei şi să le
completeze pe cât posibil.
Dacă nu există informaţii legate de problema analizată trebuie stabilite
limitele şi restricţiile impuse de această situaţie. Datele existente constau
probabil în măsurători ce descriu starea de calitate a diferitelor componente
ale mediului cu referire la o serie de parametri fizici, chimici sau biologici.
Unele dintre aceste date au fost publicate; altele pot fi înregistrări ce se
găsesc în posesia diferitelor agenţii de mediu sau a unor echipe de cercetare.
Ele trebuie colectate, verificate şi standardizate de o manieră unitară cu
ajutorul celor mai potrivite şi performante metode de analiză.
2.4. Înţelegerea sistemului şi elaborarea modelului conceptual
După stabilirea problemei căreia se va adresa programul de
monitoring şi după ce informaţia existentă a fost analizată, este momentul să
se decidă care vor fi întrebările la care programul va trebui să răspundă, deci
care vor fi obiectivele acestuia.
Acest lucru este posibil în realitate numai dacă echipa de lucru are
cunoştinţe preliminare asupra sistemului pentru care se realizează schiţa
programului. Înţelegerea poate să se bazeze pe informaţia preexistentă,
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sintetizată sub forma unui model conceptual. Figura 2.2 sugerează etapele
dezvoltării unui model conceptual.
Acest model se poate prezenta ca o simplă diagramă, ce ilustrează
componentele şi legăturile dintre acestea (Figurile 2.3 – 2.5), sau sub formă
tabelară (Tabelul 2.2). Modelul va prezenta principalii factori percepuţi ca
agenţi ai schimbărilor din sistem, precum şi impactul acestor schimbări
asupra factorilor respectivi.

Figura 2.2. Etapele dezvoltării unui model conceptual.

Modelele sunt instrumente utile pentru întregul parcurs al desfăşurării
procesului de monitoring ecologic. Modelele conceptuale ce descriu
componentele cheie şi parametrii (factorii) de comandă ai sistemului ne
ajută să înţelegem contextul şi procesele care afectează integritatea ecologică
(Karr, 1991). Ele reprezintă un instrument euristic ce permite extinderea
concluziilor şi depăşirea limitelor impuse de către graniţele disciplinare
tradiţionale (Allen&Hoekstra, 1992). Pentru clarificări, pe parcursul
procesului de monitoring, modelele simple pot facilita comunicarea:
1) dintre oamenii de ştiinţă din diferitele discipline
2) dintre cercetători şi manageri
3) dintre manageri şi public.
Cu toate aceste efecte benefice, dezvoltarea modelelor conceptuale nu
este utilizată pe scară extinsă în realizarea programelor de monitoring.
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De ce ? Una dintre cauze o reprezintă tensiunea existentă între cercetarea
teoretică şi cea aplicată.
„Ecologii din mediul academic dezvoltă modele foarte elegante ca structură
internă, dar care foarte frecvent sunt rupte de lumea reală. Cel mai adesea
scopul unor astfel de cercetări este acela de a produce articole pentru
revistele ştiinţifice şi nu acela de a găsi răspunsuri la probleme particulare
sau pentru a ajuta la înţelegerea sistemelor complexe” (Hobbs, 1998).
Pe de altă parte, deciziile manageriale sunt luate într-un circuit închis
fără a se lua în considerare aportul cercetărilor şi pe cel al observaţiilor
empirice.

Figura 2.3. Relaţiile dintre parametrii de stare (majuscule) şi procesele din ecosisteme
(A) şi parametrii de stare, factorii interactivi de control (sublinaţi) şi
procesele din ecosisteme (B), cercurile reprezintă graniţele sistemului.

Altă cauză o reprezintă recunoaşterea faptului că nu avem suficiente
cunoştinţe pentru a descrie printr-un model inteligibil sistemul în cauză. În
majoritatea cazurilor, este relevantă concepţia falsă că modelele sunt
reprezentări fidele ale realităţii (adevărului). De aceea, este mai recomandat
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să ne gândim la modele ca la nişte ipoteze sau ca la nişte instrumente pentru
rezolvarea problemelor „o reprezentare utilă a realităţii” (Starfield, 1997).
Se descriu patru tipuri de modele ce pot fi considerate ca etape (stadii) în
procesul de construire a unui model (Hall & Day, 1977).

(după Manley et al., 2000 )

Figura 2.4. Model conceptual al proceselor unui ecosistem, ilustrat prin analize la
diferitele niveluri de organizare.
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(după Fitz et al., 1996)

Figura 2.5. Modelul detaliat al feedbackurilor dintr-un ecosistem acvatic, componentă a
structurii unui model general a ecosistemului (GEM).

Tabelul 2.2. Model conceptual tabelar. Organizarea sistemelor ecologice poate fi
descrisă de cinci categorii de factori ce constituie cadrul pentru evaluarea integrităţii
biologice. În fiecare clasă, factorii marcaţi indică aplicabilitatea lor particulară,
(A - pentru ecosistemele acvatice) şi (T – pentru ecosistemele terestre) , (Williams et al., 1997).
Condiţiile fizico-chimice
Nutrienţi
Oxigen (A)
Salinitate
Contaminanţii
Precipitaţii (T)
Baza trofică
Surse de energie
Biomasa
Eficienţa transferului energetic
Productivitatea
Conţinutul nutriţional al hranei
Complexitatea reţelei trofice
Mărimea particulelor de hrană
Distribuţia spaţială a resurselor nutritive
Structura habitatului
Complexitatea spaţială
Înălţimea vegetaţiei (T)
Acoperire, zone de refugiu
Formele vegetale (T)
Topografie (T)
Forma bazinului hidrografic (A)
Substratul albiei (A)
Compoziţia solului (T)
Viteza curentului (A)
Adâncimea apei (A)
Variaţiile temporale
Sezoniere
Incendii
Vremea (T)
Anuale
Amplitudine
Regimul debitelor (A)
Schimbările climatice
Predictibilitate
Interacţiunile biotice
Competiţie
Coevoluţie
Ierbivore
Parazitism
Mutualism
Prădători
Temperatură
pH
Insolaţie
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1. Modelul conceptual:
reprezintă sinteza cunoştinţelor ştiinţifice
actuale, observaţii de teren şi judecăţi profesionale privind speciile
sau sistemele ecologice.
2. Modelul diagramatic: indică explicit interrelaţiile dintre componentele
structurale, atributele mediului şi procesele ecologice.
3. Modelul matematic: cuantifică relaţiile prin aplicarea coeficienţilor de
schimbare, a unor formule, sau a corelaţiei/cauză.
4. Modelul computaţional: participă la explorarea sau rezolvarea
relaţiilor matematice prin analizarea computerizată a diferitelor
formule.
Pentru elaborarea modelelor conceptuale ale ecosistemelor (Barber, 1994;
Noon et al., 1999) trebuie reţinute următoarele aspecte esenţiale:
1) identificarea componentelor structurale ale sistemului,
interacţiunile dintre acestea, intrările şi ieşirile (schimburile),
precum şi factorii şi stresorii importanţi care-i determină starea
ecologică
2) luarea în consideraţie a dinamicii spaţiale şi temporale la
multiple scări deoarece informaţia astfel obţinută poate furniza
concluzii diferite asupra stării ecosistemelor
3) identificarea modului în care se aşteaptă să se modifice
structura şi funcţionarea sistemului sub impactul stresorilor
majori.
Deoarece dinamica ecosistemelor este complexă este de presupus că şi
modelele pe care le realizăm trebuie să aibă aceleaşi caracteristici.
Modelele foarte complexe trebuie utilizate numai în circumstanţe limitate
deoarece prezintă riscul includerii unor relaţii eronat modelate.
Allen şi Hoekstra (1992) arată că “ nu este important să arătăm că
totul este conectat, mai bine este să arătăm care este numărul minim de
conexiuni pe care putem să le măsurăm pentru a le folosi ca surogate pentru
întregul sistem, într-un model predictiv”.
Levins (1966) subliniază că precizia în modelare are un cost.
Starfield (1997) sugerează că modelele simple, de sus în jos (topdown models) care surprind la scară largă aspectele esenţiale ale dinamicii
ecosistemelor ar reprezenta o abordare mai pragmatică.
Noon et al., (1999) subliniază astfel dificultăţile şi importanţa
utilizării modelelor :
“Deşi complexitatea ecosistemelor şi cunoaşterea modului lor de
funcţionare sunt limitate, pentru a iniţia un program de monitoring, trebuie
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mai întâi să ne simplificăm viziunea asupra sistemului. Metoda cea mai
uzuală constă în concentrarea atenţiei asupra unui număr redus de specii
cheie, ce prezintă interes economic, social sau legal ».
Datorită sporirii interesului (în mod justificat) asupra tuturor
componentelor diversităţii biologice, accentul centrat pe abordarea unor
specii nu mai este suficient şi trebuie luate în considerare o serie de
componente suplimentare.
Modelele conceptuale sunt importante pentru a defini întrebările de
tipul de ce ? , din ce cauză?. După ce modelele au fost discutate şi analizate
de către întregul colectiv, se stabilesc bazele programului pentru sistemul în
cauză. Modelul final va ilustra în ce fel înţelegem modul de funcţionare al
sistemului în discuţie şi care sunt elementele considerate ca fiind dominante,
deci cu rol fundamental.
Este de dorit ca toţi membrii echipei să-şi dezvolte propriile modele
conceptuale asupra sistemului, ca apoi în urma discuţiilor să se realizeze
integrarea acestora. Diferenţele dintre modelele individuale pot avea
importanţă în clarificarea şi înţelegerea problemelor reale şi deci vor fi utile
pentru stabilirea obiectivelor.
Uneori modelele conceptuale se bazează numai pe cunoştinţele
acumulate, fără a se utiliza datele reale. Echipa trebuie să analizeze cu
atenţie acest tip de model şi să-i identifice lipsurile. Supoziţiile trebuie
analizate critic deoarece presupunerile incorecte pot duce la concluzii greşite
în privinţa informaţiilor ce trebuie obţinute, ştiut fiind că unul dintre
obiectivele programului va fi acela de a colecta date care să valideze aceste
supoziţii.
Totuşi, nu trebuie să uităm că toate modelele sunt simplificări ale
realităţii şi implică judecata personală. Ele nu trebuie să explice şi să includă
toate componentele sistemului, dar trebuie să fie adecvate pentru problema
sau întrebarea la care se caută soluţia sau răspunsul.
În timpul formulării unui model, trebuie luate o serie de decizii pentru
ca modelul să nu devină prea complex:
• care este problema sau situaţia de analizat (nutrienţii, metalele grele )?
• ce sistem trebuie să descrie modelul (tipul de sistem ecologic)?
• ce stare trebuie să descrie modelul (starea de bază, evenimente
speciale)?
După formulare, modelul conceptual poate fi util la definirea unor
aspecte ca:
o componentele importante ale sistemului şi legăturile dintre ele
o procesele cheie
o relaţiile cauză-efect
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o întrebările importante ce trebuie puse
o limitele spaţiale
o parametrii ce vor fi măsuraţi, cum vor fi realizate măsurătorile şi cu ce
precizie
o alegerea staţiilor
o consideraţii spaţiale şi temporale.
Recunoaşterea proceselor cheie. Cei ce realizează programul de
monitoring trebuie să identifice procesele cheie ce definesc pe de o parte
"cauzele şi efectele", iar pe de alta "modul de funcţionare " a sistemului,
deoarece acestea sunt fundamentale pentru stabilirea modelului conceptual.
Spre exemplu, procesele majore ce afectează ecosistemele acvatice pot fi
clasificate ca hidrodinamice, fizice, chimice, biologice şi includ:
 debitul, transportul, turbulenţa, revărsările, amestecul, stratificarea
 precipitaţiile, evaporarea, depunerile umede şi uscate
 transportul, sedimentarea, resuspensia şi difuzia contaminanţilor
 transformarea, degradarea, adsorbţia, desorbţia, precipitarea,
dizolvarea contaminanţilor
 reducerea sulfaţilor, metanogeneza, diageneza organică
 creşterea organismelor, productivitatea primară, succesiunea
 reciclarea nutrienţilor, pierderile, transformarea, reciclarea,
amonificarea, nitrificarea, denitrificarea, etc.
La scară mai mare echipa se poate preocupa de modele ce descriu
sursele de contaminanţi şi căile de transport ale acestora (Figura 2.6).
Ipotezele testabile şi modelele conceptuale. Un obiectiv pentru
monitoring este elaborat ca o ipoteză testabilă şi se bazează pe un model
conceptual. Acesta este cazul particular al studiilor "cauză - efect", dar este
neadecvat în programele ce vizează evaluarea stării mediului sau în
programele ce urmăresc încadrarea unor parametri în anumite standarde.
Testarea ipotezelor reprezintă de fapt un test pentru modelul
conceptual. În mod uzual, ipotezele iau forma unor judecăţi sau supoziţii de
tipul:
• variabila A într-o anumită zonă sau la un anumit moment în timp nu
trebuie să difere faţă de un anumit nivel de bază cu mai mult decât
anumite limite valorice prestabilite
• variabila A într-o anumită zonă nu s-a modificat peste valoarea
prestabilită pentru o anumită unitate de timp
• variabila A (cauza) controlează valoarea B (efectul).
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(adaptat după Hall et al., 1989)

Figura 2.6. Modelul conceptual al interacţiunilor dintre atmosferă –
ecosistemele terestre (A), atmosferă - ecosistemele acvatice (B) şi al principalelor
căi de transfer al poluanţilor.
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Spre exemplu, unele ipoteze privind monitoringul nutrienţilor pot fi
formulate după cum urmează:
o concentraţia fosforului este aproape sau peste valorile specificate de
normele de calitate ale apei
o cantitatea de fosfor controlează biomasa algelor
o fosforul şi azotul în exces limitează creşterea algelor
o fosforul şi azotul au fost eliberate din sedimentele bentonice în
coloana de apă
o fosforul din apă este adsorbit de diferite particule ce se depun la
fundul apei
o activităţile din bazinul de recepţie au dus la creşterea
concentraţiei medii anuale de fosfor din apele ecosistemului
analizat.
O ipoteză statistică este o presupunere ce se bazează pe fapte reale ce
pot fi supuse evaluării statistice. Astfel, pornindu-se de la datele existente,
prin comparaţie cu noile date obţinute, se poate determina dacă acestea sunt
acceptate sau respinse. Acest tip de ipoteză trebuie formulat de o manieră
care să permită utilizarea uneia sau alteia dintre cele două soluţii. Ipoteza
nulă (ce presupune că nu există nici o diferenţă) nu poate fi probată ca fiind
corectă, dar poate fi eliminată, cu riscurile de rigoare, cu ajutorul analizei
statistice. Toate supoziţiile făcute cu ocazia formulării unor ipoteze trebuie
menţionate deoarece validitatea lor trebuie examinată ca parte a schemei de
prelevare a probelor. Dacă ipoteza este eliminată, modelul conceptual
trebuie redefinit.
Astfel, testarea ipotezelor forţează adesea pe cercetător să încerce să
stabilească existenţa unor diferenţe semnificative între staţii, în loc să
încerce să descrie schimbările importante ce se produc la nivelul sistemului
analizat. Echipa trebuie să decidă care din abordări va fi utilizată, deoarece
poate fi afectată calitatea datelor ce vor fi colectate.
2.5. Stabilirea obiectivelor
Din momentul în care a fost definită problema pentru care se
elaborează programul de monitoring, s-a specificat în termeni generali
informaţia necesară, s-a căzut de acord asupra modelului conceptual, s-a
înţeles şi precizat cum trebuie colectate datele, se poate trece la elaborarea
unui set final de obiective.
Obiectivele trebuie să fie specifice şi precise, măsurabile, orientate
către rezultat, realiste şi realizabile, semnificative, concise, clare şi
inteligibile.
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Obiectivele clare fac posibilă realizarea unui program de prelevare a
probelor care să permită obţinerea informaţiei necesare. Din păcate multe
dintre programele în curs de aplicare sunt deficiente sub acest aspect, ele
neavând obiective adecvate. Dezvoltarea unor obiective utile, necesită
practică şi experienţă. Spre exemplu, obiective tipice referitoare la dinamica
nutrienţilor şi a efectului acestora asupra ecosistemelor acvatice pot fi de
tipul:
• determinarea dinamicii concentraţiei anuale de fosfor în apele unui
lac, pe baza intrărilor de suprafaţă, din apele subterane şi din sediment
(dacă în modelul conceptual s-a stabilit că toate cele trei surse sunt
importante)
• să se determine frecvenţa înfloririlor cu alge albastre - verzi, într-un
număr specificat de ecosisteme acvatice, pentru o anumită perioadă de
timp
• să se determine exportul anual de nutrienţi dintr-un bazin hidrografic
către un anumit sistem acvatic receptor.
Un obiectiv tipic referitor la contaminanţi, poate avea forma următoare:
să se determine în ce măsură concentraţiile contaminanţilor eliberaţi într-un
ecosistem acvatic de către o activitate industrială specifică, au depăşit
valorile standard impuse de normele legale ce au ca obiectiv protecţia
ecosistemelor acvatice în punctele de deversare ale efluenţilor.
Stabilirea obiectivelor se corelează cu problemele ştiinţifice şi cu
problemele de management. Aceasta presupune că managerii resurselor
trebuie să fie implicaţi în negocierile privitoare la stabilirea obiectivelor
programului de monitoring.
Dacă resursele financiare pe care acesta le are la dispoziţie sunt
insuficiente pentru realizarea obiectivelor programului, acesta nu trebuie
iniţiat. Obiectivele trebuie revăzute şi schimbate cu unele mai realiste.
De notat că obiectivele nu specifică detalii referitoare la perioada de
prelevare sau la frecvenţa desfăşurării acţiunilor.
În capitolul următor vom analiza o serie de aspecte ce vizează
structura unui program de monitoring.
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Capitolul III

Structura programului de monitoring
3.1. Introducere
După acceptarea modelului conceptual şi după stabilirea obiectivelor
programului de monitoring, etapa următoare necesită decizii generale asupra
unei scheme mai detaliate care se bazează pe o serie de date specifice.
Acesta este stadiul fundamental, care ne asigură că programele de prelevare
şi de analiză a probelor sunt eficiente sub raportul costurilor. Analizele costbeneficiu trebuie făcute înainte de începerea programului de prelevare şi
implică iarăşi interacţiunea cu utilizatorii informaţiei. Cadrul general pentru
realizarea schiţei programului de monitoring este prezentat în Figura 3.1, iar
Tabelul 3.1, cuprinde o serie de întrebări legate de realizarea programului.

Figura 3.1.
Cadrul pentru realizarea schemei studiului de monitoring
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Tabelul 3.1. Întrebări legate de realizarea programului de monitoring.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

A fost stabilit tipul de studiu şi s-a ajuns la un acord asupra lui ?
Limitele spaţiale ale studiului au fost definite?
S-a căzut de acord asupra scării la care se va realiza studiul ?
A fost stabilită durata studiului ?
Au fost identificate sursele de variabilitate?
Sunt suficiente staţii de prelevare pentru a surprinde variabilitatea ?
Staţiile sunt accesibile şi sigure ?
Staţiile pot fi identificate cu acurateţe ?
A fost luată în considerare variabilitatea spaţială în interiorul zonei şi
există opţiuni pentru minimizarea acestor variaţii ?
Pe ce baze s-a stabilit frecvenţa de prelevare a probelor ?
S-au luat decizii asupra limitelor inferioare ale concentraţiilor sau ale
schimbărilor ce trebuie detectate ?
Este adecvată repetarea prelevărilor pentru obţinerea nivelului dorit de precizie a
datelor?
Parametrii ce au fost aleşi pentru a fi măsuraţi sunt:
a) relevanţi ?
b) au putere de explicaţie ?
c) pot fi utilizaţi pentru detectarea tendinţelor şi a schimbării ?
d) pot fi măsuraţi de o manieră sigură, reproductibilă şi eficientă sub raportul
costurilor ?
e) sunt adecvaţi pentru scara spaţio - temporală a studiului ?
Au fost examinate costurile studiului ?
Au fost recapitulate cerinţele impuse de obţinerea datelor ?

3.2. Tipul de studiu
În primul rând, echipa de realizare a programului trebuie să decidă
asupra tipului de studiu ce se va realiza, deoarece pe baza lui se va defini
programul de prelevare a probelor în teren, precum şi modalităţile de analiză
a datelor. Au fost identificate trei tipuri distincte de studiu:
• studii descriptive
• studii ce măsoară schimbarea
• studii ce au ca scop o mai bună cunoaştere a sistemului (cauză - efect).
3.2.1. Studii descriptive. Utilizează datele pentru descrierea stării
sistemului, deci stau la baza tuturor acţiunilor de monitoring. În mod tipic
măsoară distribuţia spaţială şi uneori pe cea temporală a componentelor
sistemului cu scopul de a realiza:
o acţiuni de recunoaştere
o rapoarte asupra stării mediului
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o aprecierea încadrării în standardele de calitate prezentate în
documentele normative.
Aceste studii prezintă cadrul general sau concentraţiile normale, fără
să se fi produs evenimente care să producă modificări la nivelul sistemului
analizat. În anumite situaţii (studiul sedimentelor, sau al unor populaţii),
acest tip de studiu permite identificarea unor perturbări anterioare. Dacă
studiile au fost focalizate pe realizarea unor analize descriptive datele
obţinute nu vor permite analize care să demonstreze cauzalitatea. Astfel de
cerinţe trebuie stabilite în prealabil.
Studiile de bază (fond) se realizează de regulă prin programele de
monitoring pe termen lung de “analiză a calităţii” unor componente de
mediu (aer, apă, sol) şi vizează în principal o serie de parametri fizicochimici şi biologici. Aceste programe au ca scop detectarea sau explicarea
schimbărilor ce se produc în urma unor evenimente neaşteptate. În aceste
cazuri este bine să se decidă ce parametri vor fi măsuraţi, precum şi direcţiile
şi mărimea schimbărilor sau tendinţele ce prezintă importanţă pentru
evoluţia acestor parametri. Atunci când echipa de realizare a programului de
monitoring ştie la ce evoluţii trebuie să se aştepte privitor la parametrul
măsurat, programul de prelevare a probelor poate fi realizat într-o manieră
care să permită evitarea celor două tipuri de capcane ce pot influenţa
rezultatele:
 colectarea unor date insuficiente pentru detectarea tendinţelor şi a
schimbărilor
 colectarea unor date abundente sau nepotrivite pentru descrierea
schimbărilor ce trebuie detectate.
Studiile de bază sunt necesare şi sunt specifice pentru anumite situaţii,
iar atunci când natura posibilelor schimbări poate fi anticipată ele constituie
o precerinţă pentru realizarea programelor de monitoring. Spre exemplu,
studiul sedimentelor ecosistemelor acvatice oferă oportunitatea urmăririi
schimbării în timp (istorice) a efectelor produse de către diferiţi
contaminanţi şi pot fi utilizate la stabilirea mărimii şi uneori şi a momentului
când acestea s-au produs. Un exemplu în acest sens îl constituie programul
desfăşurat în zona Marilor Lacuri (S.U.A - Canada) prin care s-a urmărit
creşterea nivelului concentraţiilor de mercur (Green, 1979).
3.2.2. Studii ce măsoară schimbarea. Atunci când studiile descriptive
de monitoring sunt realizate în mod repetat în aceleaşi staţii, pot pune în
evidenţă schimbarea. Astfel de studii necesită o planificare relativ detaliată
pentru stabilirea şi identificarea staţiilor şi a modului de prelevare a
probelor. Analiza datelor ne poate prezenta simple comparaţii ale valorilor
unor parametri sau evaluări mult mai complexe care să evidenţieze
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schimbările cu semnificaţie măsurabilă. Adesea, monitoringul are ca
obiectiv evaluarea efectelor unui impact sau perturbări particulare. Pentru
situaţiile în care momentul şi locul perturbării sunt cunoscute, se disting trei
categorii aplicabile de scheme de monitoring (Green, 1979): - controlul
înainte şi după producerea impactului, - analiza schimbărilor temporale şi
- analiza schimbărilor spaţiale.
1. Controlul înainte şi după producerea impactului – BACI (beforeafter, control-impact). Înainte de producerea unei modificări putem distinge
două tipuri de staţii, staţiile ce vor fi supuse impactului şi staţiile ce nu
vor fi afectate (martor sau control). Acelaşi parametru trebuie măsurat în
ambele tipuri de staţii înainte şi după producerea impactului, pentru a se
stabili dacă nu este vorba de o caracteristică permanentă a zonei afectate,
comparativ cu zona martor. După producerea impactului, dacă între cele
două zone diferă caracteristicile urmărite, este de presupus că diferenţele se
datorează acestuia. Schemele de tipul BACI s-au dezvoltat ca răspuns la
observaţiile care au arătat că valorile parametrilor măsuraţi pot adesea să
difere firesc între două situri aparent identice. Versiunile cele mai puternice
ale acestor proiecte îşi bazează concluziile pe analize statistice mai degrabă
decât pe simpla comparare a valorilor unor de medii între situri. Logica
acestei proceduri este demonstrată mai întâi de către Green (1979) şi
presupune că schimbările produse pot fi detectate dacă acelaşi parametru
este măsurat în două staţii diferite, înainte şi după producerea impactului
(Figura 3.2). La alegerea staţiilor trebuie să se asigure independenţa uneia
faţă de cealaltă. Dacă situl supus impactului a fost afectat, mărimea
modificării poate fi evidenţiată de către diferenţele semnificative rezultate
din analiza valorilor varianţei. Factorii analizaţi vor fi “timpul“ cu două
nivele “înainte” şi “după” şi “staţia” cu două nivele, “control” şi “impact”.
În termeni grafici (Figura 3.2) comportarea sitului de “impact” se va
schimba comparativ cu comportarea sitului de “control” ca urmare a
modificării produse. Nu este obligatoriu ca valorile parametrului analizat să
fie identice în cele două situri înainte de producerea perturbării. Deşi soluţia
prezentată de Green a avut o importanţă conceptuală deosebită şi a constituit
un element de progres în studiul mediului, ideea de a baza elaborarea unor
concluzii numai pe analiza unui singur rând de probe (prelevate din câte o
singură staţie din cele două situri), a fost foarte criticată. În situaţia în care
concluziile s-ar baza în exclusivitate numai pe prelevări de probe cu
frecvenţa şi din staţiile stabilite (Hurlbert, 1984; Stewart-Oaten et al., 1986)
alte evenimente ce se produc în situl respectiv şi fără legătură cu parametrul
monitorizat pot încurca concluziile unui astfel tip de proiect.
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Modalitatea cea mai potrivită pentru a evita o astfel problemă o
reprezintă monitorizarea mai multor situri de control precum şi realizarea
unor prelevări de probe multiple înainte şi după producerea perturbării,
conform schemei MBACI, ilustrată în Figura 3.3, (Keough&Mapstone,
1995; Underwood, 1996).
Când se proiectează aceste programe, trebuie discutate o serie de
aspecte importante ce includ: amplasarea staţiilor, numărul de probe ce
trebuie prelevate “înainte”, precum şi efortul necesitat de modelarea
tendinţelor şi a dependenţelor în timp.
Deşi o mare parte din literatura ce descrie aceste proiecte se
concentrează pe analiza varianţei, alte proceduri statistice pot fi mult mai
corespunzătoare şi mai flexibile pentru manipularea datelor care nu sunt
normal distribuite (ex. modelele liniare generale).
Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească datele utilizate în
asemenea proceduri este bine să fie discutate cu un statistician înainte de
începerea programului de prelevare.
Există mai multe variante de proiecte BACI, variante ce sunt discutate
de către autorii lor (Stewart-Oaten et al., 1986; Underwood, 1991, 1992,
1994; Keough&Mapstone, 1995, 1997). Varianta comună promovată de
obicei, se adresează situaţiilor în care se utilizează perechi de situri: un sit
“martor” şi un singur sit de “impact” în care prelevarea se realizează de mai
multe ori înainte şi după producerea perturbării (metoda denumită BACIP,
Stewart-Oaten et al., 1986, (Figura 3.4 şi Figura 3.5).
Pentru elaborarea unor concluzii solide, la aplicarea acestui tip de
proiect, siturile trebuie să fie foarte apropiate, cât mai asemănătoare iar
comportarea parametrului măsurat trebuie să fie analizatǎ pornindu-se de la
o serie de restricţii aplicate în ambele situri. De exemplu, dacă parametrul
măsurat este abundenţa peştilor (Figura 3.6), ar trebui să se presupună că
trăsăturile caracteristice ale populaţiilor ca şi dinamica acestora sunt identice
pentru cele două situri.
De aceea, această abordare trebuie folosită numai dacă poate fi găsit
un sit martor similar, deoarece evenimente imprevizibile şi fără legătură cu
parametrii de interes pot să dea efecte care să se confunde cu efectele care ne
intereseazǎ.
2. Analiza schimbărilor temporale - în acest tip de plan nu există o
staţie martor neafectată, schimbările valorii unui parametru pot fi detectate
prin compararea datelor provenite din una sau mai multe zone, cu datele ce
descriu aceleaşi zone, înainte de producerea perturbării.
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(după Underwood, 1994)

Figura 3.2. Ilustrarea schemei BACI cu o singură activitate de prelevare
(pătrăţele) înainte şi după producerea perturbării (săgeata) în cele două situri, de control
sau martor (linie întreruptă) şi în situl afectat (linie continuă).

(după Underwood, 1994)

Figura 3.3. Schema MBACI modificată, probele sunt prelevate randomizat mai
multe probe înainte şi după producerea perturbării (săgeata), din trei situri de control
(linie întreruptă) şi din situl afectat (linie continuă).

(după Underwood, 1994)

Figura 3.4. Ilustrarea schemei BACIP în care probele sunt prelevate multiplu
randomizat înainte şi după producerea perturbării (săgeata), din situl de control (linie
întreruptă) şi din situl afectat (linie continuă).
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(după Möki-Petäys et al. 1999).

Figura 3.5. Exemplul unui impact în care creşte variabilitatea în abundenţa medie. Sunt
prezentate frecvenţa de prelevare în cadrul unei scheme de tipul BACI şi evoluţia
asimetrică a varianţei. Schema (A) reprezintă planul BACI tipic cu o singură zonă de
impact (linie continuă) şi cu un singur martor (linie întreruptă). Cercurile şi pătratele
reprezintă datele de prelevare. Multiplicarea zonelor martor cu o ANOVA asimetrică (B)
dublează efortul de prelevare, iar creşterea temporală a frecvenţei de prelevare (C)
necesită un efort de prelevare de 6 ori mai mare decât în (A). De notat, că planul (C) este
singurul capabil să stabilească adevărata natură a impactului.
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(după Möki-Petäys et al. 1999).

Figura 3.6. Patru scheme de monitoring, pentru evaluarea efectelor unor programe de
restaurare, ce au vizat refacerea densităţilor unor populaţii piscicole din apele unor râuri.
Densităţile piscicole au fost monitorizate astfel: (A) la un an de la restaurare în râul
afectat, (B) la un an înainte şi după restaurare în râurile afectate, (C) la cinci ani, înainte
şi după restaurare în râurile afectate, (D) la cinci, înainte şi după restaurare în râurile
afectate şi în cele martor.
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Atunci când nu pot fi găsite zone martor (de control) corespunzătoare
şi schimbările asociate cu o perturbare pot fi deduse numai comparând datele
prelevate după producerea evenimentului cu datele anterioare acestuia
pentru acelaşi sit. În absenţa controalelor spaţiale, există posibilitatea
presupunerii ca efectele observate să fie datorate altor factori decât cei care
sunt monitorizaţi sau evaluaţi.
Principalele proceduri statistice care pot fi folosite pentru analiza
acestor date pot include (dar nu sunt limitate la) regresia, analiza tendinţelor,
şi analizele timp-seriale. La analiza acestor date este util sfatul unui expert în
statistică, iar o atenţie specială trebuie acordată modelării interdependenţelor
dintre prelevările de probe succesive şi la alegerea unei frecvenţe de
prelevare corespunzătoare (Millard et al., 1985).
Adesea, aceste proceduri statistice pot să necesite date de la un număr
mare probe şi sunt mai potrivite în aplicaţiile ce vizează măsurătorile unor
parametri fizici şi chimici (Galezi&Stewart, 1989), deşi în unele proiecte au
fost folosite şi măsurători ale unor parametri biologici.
Pentru programele pe termen lung trebuie acordată o atenţie specială
situaţiilor în care prelevarea probelor se face la intervale neregulate şi deci
inevitabil vor lipsi date. Tehnicile statistice clasice sunt sensibile la astfel de
situaţii (Galpin&Basson, 1990).
3. Analiza schimbărilor spaţiale – în acest tip de plan avem de a face
cu o staţie martor neafectată şi cu mai multe staţii afectate în diferite grade,
dar nu există date valide, comparabile, care să caracterizeze zona înainte de
producerea modificării. Staţiile (zonele) alese pentru comparaţie pot fi
situate în amonte de zona afectată, pot fi reprezentate de un afluent neafectat
din acelaşi bazin, sau pot fi distribuite de-a lungul aceluiaşi gradient de
modificare (creşterea treptată a distanţei faţă de sursa de emisie).
După producerea modificărilor este necesarǎ experienţa experţilor
pentru a judeca severitatea impactului, pentru a monitoriza situaţia, pentru a
evalua modul în care se produce refacerea sau pentru a evalua succesul
acţiunilor de remediere. Deoarece pentru asemenea studii nu sunt folositoare
datele anterioare producerii perturbării, concluziile asupra acesteia se
bazează pe caracteristicile spaţiale. Acestea constau în contrastul dintre
siturile deranjate şi cele nederanjate sau în alegerea unor situri care să
prezinte un gradient al modificărilor. Dezavantajul acestei categorii de
proiecte este acela că trăsăturile observate se pot confunda cu alte schimbări
care nu sunt legate de parametrii monitorizaţi sau evaluaţi.
În acest caz, pentru monitorizarea refacerii sau urmărirea diluării unui
contaminant supus măsurătorii, este selectat un sit de control în amonte de

49

zona afectată şi o serie de situri în aval de aceasta. Deşi acest tip de proiect
este atrăgător la prima vedere, el ridică două probleme.
Mai întâi, dacă staţiile de prelevare sunt amplasate prea aproape una
de cealaltă, se pot produce suprapuneri ce pot să mascheze schimbările.
Secundo, există posibilitatea ca parametrul măsurat să prezinte o
considerabilă variabilitate naturală ce nu poate fie surprinsă într-un singur sit
de control; De aceea, diferenţele dintre situl martor (control) şi cel afectat
pot să se datoreze altor factori, nu numai factorului incriminat. Atunci când
este posibil se recomandă utilizarea unor situri de control multiple deoarece
acestea oferă o bază mai solidă pentru elaborarea concluziilor.
Pentru clarificarea întrebărilor legate de alegerea siturilor şi dacă
acestea satisfac cerinţele analizelor necesare pentru identificarea corelărilor
între situri, este bine să fie consultat un statistician.
Nu întotdeauna este posibilă găsirea unor situri de control care să nu
fie complet nederanjate, dar atunci când au fost identificate “zonele de
referinţă” se presupune că ele reprezintă standardele. De aceea valorile
parametrilor ce vor fi măsuraţi în situl de impact sunt comparate cu valorile
aceloraşi parametri din siturile de referinţă (Figura 3.7).

(după Johnson, 2000)

Figura 3.7. Diagrama schematică ce ilustrează modul de utilizare a siturilor de referinţă
(A) sau a celor reprezentative (B) pentru determinarea pragului limită în stabilirea
nivelului de impact. În acest exemplu, suprafaţa din zona percentilei 25 este împărţită în
patru clase de mărime egală.

Atunci când trebuie să definim conceptul „stare de referinţă”
(condiţia de referinţă-R.C.), apar o serie de probleme. Acest fapt se
datorează existenţei mai multor definiţii, ce rezultă cel mai ades din
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înţelegerea eronată a conceptului, din modul în care percepem realitatea sau
din obiectivele studiului ce trebuie realizat. La întrebarea fundamentală:
„Cum trebuie definită starea de referinţă ?” mai apar şi probleme secundare
de tipul:
I. trebuie descrise condiţiile existente cu sute sau mii de ani în urmă,
înainte de producerea perturbărilor antropice ?
II. trebuie descrise condiţiile existente la scară mică dar intensivă, atunci
când predomina vechiul tip de economie agrară ?
III. trebuie descrise condiţiile existente, înainte de apariţia la scară mare a
poluării atmosferice ?, sau
IV. trebuie descrise condiţiile existente, înainte de secolul 20, cu impactul
său sever asupra mediului ?.
Multiplele definiţii, impun diferite metode de abordare şi de descriere
a R.C. Cele mai des utilizate sunt: opinia experţilor; datele istorice;
paleoreconstrucţia, directă sau indirectă (concluzii bazate pe modelare);
modelarea predictivă; utilizarea datelor ce rezultă din supravegherea
sistemelor de interes, date ce furnizează direct sau indirect proprietăţile R.C.
(Hughes, 1995; Reynoldson et al., 1997). Avantajele şi dezavantajele
diferitelor metode sunt prezentate în Tabelul 3. 2.
Tabelul 3.2. Punctele tari şi slăbiciunile diferitelor metode folosite la stabilirea stării de
referinţă.
Abordarea
Opinia experţilor sau cea
mai bună judecată
Datele istorice

Avantaje
Poate incorpora datele istorice /
opinia şi conceptele cele mai actuale
De regulă, uşor de obţinut

Paleoreconstrucţia

Modelarea

Incorporează datele fizico-chimice şi
biologice
Există numeroase modele de calibrare
pentru modelarea unor variabile de
stres; pH, TP, temperatură,
reconstrucţie
Specifică zonei (sitului)

Supravegherea

Specifică regiunii

Directă – specifică zonei
Indirectă

Slăbiciuni
Pot exista îndoieli
Date variabile, puţini parametri,
calitatea datelor poate fi slabă sau
necunoscută, măsurători statice
Limitată la ecosistemele lentice,
iniţial, costuri ridicate
Numai câţiva parametri
Sunt necesare date, calibrarea şi
validarea
Iniţierea foarte costisitoare

Metodele folosite pentru identificarea condiţiilor de referinţă se
bazează pe utilizarea celor mai bune opinii profesionale, de la simpla
formulare a unor categorii de clase, la analize multivariate şi
multiparametrice. Metodele pot varia în funcţie de momentul realizării
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studiului, identificarea înainte de realizarea studiului prin utilizarea datelor
existente sau după realizarea studiului cu datele generate de către acesta.
De asemenea, metodele pot varia în funcţie de variabilele selecţionate,
incluse în program. Sunt descrise două metode, utilizate mai frecvent, pentru
stabilirea R.C., ce constau în:
• obţinerea de date prin supravegherea zonelor mai puţin afectate de
impactul antropic (bazate pe analize spaţiale); sau
• prin modelare atunci când ecosistemele sunt puternic afectate.
În zonele relativ neperturbate R.C. pot fi obţinute prin definirea clară,
a priori a unor criterii de excludere a perturbărilor. Spre exemplu, o serie de
situri pot fi excluse pe baza unor criterii predeterminate ca: utilizarea
terenurilor, clima şi hidrologia apelor, depunerea unor poluanţi atmosferici,
alterările fizice sau biologice. Implicit, prin această excludere, siturile
rămase prezintă variabilitatea naturală a parametrilor rămaşi (Figura 3.7 A)
Dacă zonele sunt supravegheate, iar criteriile de excludere sunt
stabilite a posteriori, la prelucrarea datelor trebuie să se ţină cont de
posibilitatea excluderii variabilităţii naturale (Figura 3.7 B).
În anumite areale oamenii au modificat puternic sistemele ecologice,
iar R.C. nu mai pot fi stabilite. În acest caz pot fi utilizate două modalităţi de
modelare.
Mai întâi, dacă este cunoscută şi este credibilă relaţia dintre stres
şi răspuns, R.C. poate fi prognozată prin modelarea şi extrapolarea acestui
tip de răspuns la toate nivelele dorite.
Cea de a doua modalitate implică modelarea ce se bazează pe
cunoaşterea unor corelaţii dintre răspuns şi variabilele de predicţie, care
sunt independente şi deci nu sunt modificate de către activităţile umane
(ex. variabilele geografice).
Identificarea condiţiilor de referinţă se bazează în primul rând pe o
serie de situri de referinţă caracteristice şi reprezentative pentru o singură
ecoregiune. Aceste condiţii sunt compuse dintr-o serie de măsurători,
parametri sau indici realizate în siturile de referinţă. Siturile candidate pentru
a fi utilizate ca referinţă trebuie să îndeplinească anumite criterii:
¾ să fie reprezentative la nivelul cel mai ridicat de cunoaştere a
ecoregiunii respective. Uneori pot să existe mai multe tipuri de situri
reprezentative în aceiaşi ecoregiune. Spre exemplu, siturile pot varia
în funcţie de ordinul râului sau de substrat, iar referinţa va trebui să
surprindă ambele situaţii.
¾ siturile de referinţă nu trebuie să fie unicate sau „anormale” pentru că
nu vor mai fi reprezentative pentru întreaga regiune. Totuşi, în
anumite situaţii, habitatele unicat pot rămâne singurele candidate ca
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referinţă, caz în care trebuie să se ţină cont de implicaţiile asupra
diverselor comparaţii.
¾ siturile de referinţă trebuie să reprezinte condiţiile cele mai bune
existente într-o ecoregiune, ele trebuie să fie libere de surse de impact
(scurgeri, deversări, posibile accidente industriale, populaţii urbane
dense sau aporturi agricole excesive).
Devierea de la starea de referinţă poate fi stabilită prin:
I. abordarea tipologică ce constă în clasificarea a priori a zonelor pe
baza unor caracteristici generale, independent de variabilele ce vor fi
măsurate (analizate) şi are la bază ideea că variabilitatea ecologică naturală
dintre situri poate fi analizată cu ajutorul unor variabile descriptive, uşor de
obţinut (ecoregiuni, atributele complexelor de ecosisteme, altitudinea, tipul
de habitat).
II. modelarea predictivă, pentru a prognoza atributele ecologice ce se
aşteaptă a fi întâlnite într-o anumită zonă. Este folosită atunci când atributele
ecosistemelor variază continuu, de o manieră bruscă, după diferiţi gradienţi
de mediu. În ambele tipuri de abordări variabilele de predicţie trebuie să fie
insensibile la influenţele umane. Au fost utilizate cu succes variabile ca:
latitudinea, longitudinea, altitudinea, geologia zonei, tipul de substrat.
Procesul de identificare şi selectare a siturilor de referinţă utilizate la
caracterizarea condiţiilor de referinţă este unul interactiv în care o referinţă
este caracterizată şi testată, uneori de mai multe ori, până când este verificată
utilitatea ei în reprezentarea regiunii.
Condiţiile de referinţă sunt ipoteze ce trebuie folosite sau eliminate pe
baza studiilor ulterioare şi se pot schimba pe măsură ce cunoaşterea
ecosistemelor sporeşte. Odată stabilită validitatea unei condiţii de referinţă
aceasta va putea fi folosită pentru multiple evaluări.
O serie de termeni sunt corelaţi cu conceptul „condiţia (starea) de
referinţă” şi deşi s-au purtat numeroase discuţii pentru definirea lor, nu s-a
ajuns la un consens şi De aceea de foarte multe ori sunt utilizaţi greşit, ca
fiind interschimbabili. În documentul US EPA asupra Criteriilor Biologice
(1996), sunt validate următoarele definiţii:
Zona (situl) de referinţă – „este o localizare specifică a unei zone
dintr-un ecosistem, ce este perturbată la un nivel minimal şi care este
reprezentativă pentru integritatea ecologică a altor zone similare din acelaşi
ecosistem sau din ecosisteme diferite”.
Condiţia de referinţă – „reprezintă un set de măsurători selectate,
sau condiţiile minime de impact caracteristice tipurilor de ecosisteme dintro anumită regiune”.
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Impactul – „ este schimbarea chimică, fizică sau biologică a calităţii
sau a stării unui ecosistem cauzată de surse externe”.
Perturbarea (modificarea) – „este efectul negativ asupra integrităţii
biologice a unui ecosistem, cauzat de către un impact ce împiedică
atingerea nivelului dorit de utilizare”.
Condiţia istorică şi datele istorice – sunt date ce descriu evoluţia în
timp a unei anumite zone. Astfel de date pot fi găsite în colecţiile muzeale,
în descrierile istorice, în diferite reviste sau în studii anterioare. În general,
aceste date pot furniza informaţii asupra stării ecosistemelor analizate din
perioada premergătoare impactului antropogen. Totuşi, aceste date trebuie
utilizate cu mare grijă deoarece obţinerea lor s-a făcut cu metodologii
diferite de prelevare, fapt ce face imposibilă compararea cu datele obţinute
prin metode moderne.
O alternativă la zonele de referinţă o reprezintă “gradienţii de
modificare“ ce pot să fie identificaţi în suprafaţa ce înconjoară situl afectat
sau de-a lungul unui transect ce traversează un număr de situri din cadrul
complexului de ecosisteme (seriile de zone umede de-a lungul unui gradient
de sărătură). În cazul gradienţilor, valorile parametrilor analizaţi pot să
crească sau să scadă cu distanţa faţă de sursă, comparativ cu un anumit
standard sau pentru anumite limite. Trăsăturile spaţiale ce rezultă sunt dificil
de analizat cu tehnicile statistice clasice ca de exemplu “analiza varianţei”
(ANOVA) şi “analizele de regresie“ (AR). Elementele de statistică spaţială
sunt mai potrivite pentru analize ce urmăresc concentraţia produşilor toxici
din sedimente, abundenţa speciilor de animale sau a plantelor. Metodele
statistice clasice pot să necesite suprafeţe foarte mari pentru prelevarea
probelor precum şi un număr foarte mare de probe (Rossi et al., 1992).
Analiza spaţială a datelor ce provin din situri dispuse de-a lungul unui
gradient este cunoscută ca “analiza gradienţilor”. De aceea, unele
măsurători relativ independente sau surogate ale modificării (ex. distanţa
faţă de sursă) sunt corelate cu valorile parametrului biologic măsurat. Atunci
când este măsurat un parametru al structurii biocenozei, în analiză pot fi
folosite tehnici multivariate ca de exemplu ordonarea şi clusteringul, ce sunt
folosite pentru a corela caracteristicile biologice cu trăsăturile spaţiale.
Aceste tehnici evoluează rapid şi au fost dezvoltate noi alternative pentru
cuantificarea relaţiile dintre răspunsurile biologice multivariate şi
caracteristicile spaţiale (Warwick&Clarke, 1993).
3.2.3. Studii ce vizează înţelegerea sistemului. Unele studii sunt
realizate cu scopul de a cunoaşte mai bine un anumit tip de ecosistem. O mai
profundă înţelegere, poate releva care sunt “parametrii de stare“ care îl
descriu cel mai bine şi care sunt relaţiile ce există între ei, făcând astfel
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posibilă realizarea unor predicţii bazate pe experienţa celor implicaţi precum
şi pe baza datelor existente. Dacă obiectivele studiului vizează stabilirea
relaţiilor de tipul “cauză - efect”, programul de prelevare a probelor trebuie
să fie schiţat din start pentru realizarea acestui obiectiv. De aceea, înainte de
a realiza planul programului trebuie realizate o serie de studii experimentale
în care să se manipuleze sistemul de o manieră controlată şi care să-i poată
măsura răspunsurile. În acest caz regimul de prelevare trebuie schiţat de aşa
manieră încât cel puţin unul dintre rezultate să fie fără echivoc.
Experimentele se realizează de regulă în laborator deoarece în teren
ele sunt mult mai costisitoare şi prezintă dezavantajul că este imposibil să se
controleze toate variabilele urmărite într-o manieră adecvată.
În studiile ce vizează cauzele şi efectele nici cel mai bun plan
experimental de supraveghere nu este eficient prin el însuşi. Nici o schemă
nu poate identifica şi elimina toate posibilele influenţe negative (StewartOaten et al., 1986; Underwood, 1994).
Este de notat că rezultatele unui studiu care măsoară schimbarea pot
contribui de asemenea la înţelegerea sistemului, prin demonstrarea legăturii
existente între o activitate umană particulară şi efectul ei specific asupra
sistemului luat în considerare. Deşi nu stabilesc relaţia “cauză - efect” ele
pot fi expresia altor cauze, necunoscute, care sunt responsabile de efectele
produse. Pentru stabilirea relaţiilor “cauză - efect” anumite caracteristici, ale
activităţii legate de schimbările observate, pot fi analizate pornindu-se de la
aspecte independente evidenţiate de alte studii anterioare. Astfel, s-a încercat
combinarea unor criterii epidemiologice cu o serie de postulate ce provin din
domeniul toxicologiei (Beyers, 1998; Tabelul 3.3).
Desigur, nu toate aceste criterii trebuie luate în considerare pentru
acelaşi studiu, deşi intensitatea, consistenţa şi specificitatea reprezintă
evidenţa cea mai puternică pentru cauzalitate. Atunci când o modificare este
de natură chimică, indicatorii la expunere (ex: concentraţia contaminantului
în diferite ţesuturi) reprezintă o bună modalitate de apreciere a cauzelor.
Trebuie totuşi reţinut că studiile ce vizează îmbunătăţirea cunoaşterii
sistemului nu se adresează acestui tip de analiză.
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Tabelul 3.3. Criterii utilizate pentru aprecierea cauzalităţii în studiile de impact

Criteriul
Intensitatea
asocierii

Descrierea criteriului
Mărimea corelaţiei dintre intensitatea
perturbării şi răspunsul parametrului
măsurat

Consistenţa
asocierii

Asocierea dintre un anumit tip de
perturbare şi parametrul măsurat a fost
observată în mod repetat în diferite
zone, circumstanţe şi momente

Specificitatea
asocierii

Efectul observat este un diagnostic al
expunerii la perturbare

Prezenţa
contaminantului
în ţesuturi

Măsurarea parametrilor expunerii
(reziduuri, produse de descompunere)
pot fi găsite în ţesuturile organismelor
afectate

Desfăşurarea
în timp,
sincronizare

Expunerea la perturbare poate să
preceadă efectele în timp

Gradientul
biologic
Plauzibilitatea
biologică

Coerenţa

Există o corelaţie între doză (cantitatea
de substanţă toxică) şi răspuns (efectul
produs, valoarea parametrului de
măsurat este o funcţie a creşterii
mărimii perturbării)
Există o explicaţie biologică plauzibilă
pentru cauzalitate, chiar dacă
mecanismul exact nu este cunoscut
Interpretarea cauzală nu contrazice
cunoştinţele existente privitoare la
istoria naturală a populaţiei în cauză şi
nici comportamentul diferitelor
substanţe asociate cu perturbarea

Evidenţa
experimentală

Un experiment valabil produce o
dovadă puternică a cauzalităţii

Analogii

Perturbările similare determină efecte
similare
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Exemple ipotetice ale răspunsului unor
parametri biologici faţă de anumiţi
contaminanţi toxici
Staţiile cu concentraţii ridicate de produşi
toxici au densităţi scăzute ale populaţiilor
de organisme comparativ cu staţiile în care
s-au semnalat concentraţii scăzute
Corelaţia negativă dintre concentraţiile
produsului toxic şi densităţile organismelor
a fost demonstrată în alte studii de către
investigatori din alte zone
In acest caz, o scădere a densităţii la
nivelul populaţiilor diferitelor specii nu
este un diagnostic al modificării deoarece
fenomenul se poate datora altor procese
naturale
Produsele de descompunere (secundare)
ale substanţei toxice au fost găsite în
ţesuturile organismelor din staţii cu
expunere ridicată, dar sunt sub limita de
detecţie în staţiile în care substanţa toxică
este absentă
Deversările accidentale ale unor produşi
toxici sunt însoţite de regulă de scăderi
bruşte ale densităţilor organismelor
Testele toxicologice de laborator au stabilit
corelaţia “doză-răspuns”
Substanţele toxice fac parte dintr-un grup
de chimicale despre se ştie că interferă cu
procesele respiratorii ale organismului
Specia este comună pentru toate staţiile din
regiunea în care se realizează studiul şi
este prezentă în tot timpul anului; produsul
toxic este foarte solubil şi nu se
descompune rapid în soluţie
Un experiment de teren ce demonstrează o
mortalitate rapidă ca răspuns la adăugarea
unei concentraţii cunoscute de substanţă
toxică
Substanţe înrudite cu toxicul incriminat au
prezentat curbe similare ale mecanismului
“doză-răspuns” în experimente de teren,
realizate însă pe specii diferite

3.3. Scopul studiului
După ce au fost stabilite obiectivele programului de monitoring, au
fost identificate în linii generale sistemele ecologice ce vor fi investigate, se
poate trece la evidenţierea unor probleme de amănunt care vor fi luate în
consideraţie la realizarea programului cum sunt cele legate de delimitarea
sistemului (stabilirea graniţelor), scara (mărimea spaţială) şi durata (scara
temporală).
3.3.1. Delimitarea sistemului (graniţele). Stabilirea limitelor spaţiale
între care se va realiza studiul prezintă o importanţă deosebită deoarece
incorecta delimitare a zonei de lucru poate avea influenţe negative asupra
întregului program. Deciziile trebuie să se bazeze pe analize ce privesc
problema în cauză sau ecosistemul analizat şi nu pe diferite alte criterii sau
pe limitările bugetare. Astfel, în investigaţiile asupra efectelor legate de
impactul activităţilor umane asupra unor ecosisteme acvatice (fluvii, râuri,
lacuri, delte sau estuare etc.) se vor lua în considerare limitele (graniţele)
întregului bazin de recepţie (catchment) în care acestea sunt integrate. Spre
exemplu, în cazul studiului unui fluviu cum este Dunărea, un program de
monitoring poate analiza numai fluviul propriu-zis, dar poate include analize
ce se realizează la nivelul principalilor afluenţi şi analize şi mai detaliate în
care sunt analizaţi toţi afluenţii precum şi ecosistemele terestre adiacente.
În studiile ecologice, conceptul de “graniţe ecologice” (marginile
sistemului) este folosit pentru a se face referiri la o gamă largă de structuri
reale sau conceptuale. Graniţele sistemelor ecologice pot să difere ca origine
şi mod de menţinere sub aspectul structurii şi a modului de funcţionare sau a
dinamicii lor spaţiale şi temporale. Stabilirea lor este importantă pentru
compararea studiilor empirice, pentru compararea diferitelor teorii şi pentru
testarea predicţiilor teoretice cu rezultatele empirice.
Diferitele sisteme ecologice pot fi delimitate de graniţe bidimensionale sau tri-dimensionale; mentale sau fizice; de la dimensiuni
microscopice la nivel regional; reflective, absorbante sau permeabile,
funcţionale într-o anumită zonă sau după anumiţi gradienţi. Deoarece
varietatea tipurilor de margini este foarte mare, iar caracteristicile structurale
şi funcţionale ale acestora sunt diferite, este important să se specifice tipul de
margine investigat. În practică, cel mai ades la stabilirea graniţelor unui
sistem, se ţine cont de necesitatea impunerii unei anumite ordini, stabilite de
către societatea umană, asupra structurilor naturale reale.
În general, la clasificarea “graniţelor ecologice” se iau în considerare
patru clase mari de caracteristici: - originea şi menţinerea lor, - structura
spaţială (Figura 3.8), - funcţia (Figura 3.9) şi - dinamica lor temporală.
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(după Strayer et al., 2003 )

Figura 3.8. Atribute ale structurii spaţiale ale graniţelor unor ecosisteme. O graniţă
(linia îngroşată) poate fi definită de: (a) utilizarea unei granulaţii fine, (b) utilizarea unei
granulaţii medii, (c) utilizarea unei granulaţii mari; de o suprafaţă redusă (d) sau de o
suprafaţă mai mare (e); graniţa poate fi foarte îngustă (f) sau mult mai lată (g); graniţa
dintre două sisteme ce vin în contact (h) poate avea o structură distinctă (i), cele două
zone se pot suprapune (j), sau sunt separate (k); graniţa poate fi abruptă (l) sau difuză
(m); poate separa două zone total diferite (n) sau cu diferenţe foarte mici (o); poate fi uşor
străbătută (p) şi poate fi foarte sinuoasă (q).

(după Strayer et al., 2003 )

Figura 3.9. Posibilele activităţi ale graniţelor sistemelor ecologice. Liniile verticale
îngroşate reprezintă graniţele, iar săgeţile reprezintă fluxurile către şi după depăşirea
acestora. Lungimea săgeţilor indică mărimea fluxurilor.
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Care este originea graniţelor şi cum se menţin ele ?
• investigativ (cu originea în mentalul oamenilor de ştiinţă) sau tangibil
(structuri identificate în natură)
• cauze sau consecinţe
• contemporane sau relicte
• cu origine endogenă sau exogenă
• sunt controlate endogen sau exogen.
Care este structura spaţială a acestor margini ?
• existenţa unor unităţi structurale şi funcţionale minimale bine definite
(grain size) (Figura 3.8: a, b, c)
• mărimea fizică absolută a unei structuri (Figura 3.8: d, e)
• dimensiunile şi lăţimea zonei de contact (Figura 3.8: f, g)
• geometria zonelor de adiacenţă (Figura 3.8: h, i, j, k)
• interacţiunea sau absenţa acesteia
• trecerea dintre ecosisteme, bruscă sau difuză (Figura 3.8: l, m)
• contrastul dintre diferitele fragmente (Figura 3.8: n, o)
• integritatea, continuitatea sau existenţa unor “canale” de trecere
(Figura 3.8: f, p)
• forma geometrică şi sinuozitatea (Figura 3.8: f, g)
• numărul atributelor (simple sau multiple)
• rezultanta concordanţei atributelor multiple.
Care sunt funcţiile graniţelor? transformarea, transmisia, absorbţia,
amplificarea, reflecţia, neutralitatea.
Cum se schimbă graniţele în timp ?
• schimbarea unor proprietăţi structurale şi funcţionale
• mobilitatea (staţionare, direcţional, oscilaţie, întâmplător)
• vârsta şi istoricul.
Hărţile şi diagramele prin care sunt reprezentate marginile sunt
instantanee la un anumit moment, fapt ce poate induce falsa impresie că
acestea nu se schimbă. În fapt, unele dintre aceste graniţe sunt dinamice şi
reflectă schimbările din ecosistemele pe care le separă.
Vârsta şi istoricul sunt importante deoarece unele margini sunt
efemere, iar altele pot fi foarte vechi (marginile continentale, formaţiunile
geologice) şi datorită faptului că sunt cumulative, pot determina proprietăţile
funcţionale şi condiţiile ecologice din zona de tranziţie (ecotonală) dintre
ecosisteme. Toate aceste caracteristici surprind atributele ce stau la baza
descrierii marginilor. Deşi sunt tratate izolat, cu scopul de a obţine o imagine
clară asupra complexităţii problematicii analizate, în realitate ele sunt
corelate şi depind una de cealaltă.
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Din cele prezentate se poate concluziona că ecosistemele nu pot fi
delimitate cu uşurinţă prin graniţe spaţiale stabile. Dacă sunt însă definite în
termenii unor acţiuni, atunci materia şi energia prin ciclurile lor
caracteristice, devin elementele cheie pentru înţelegerea dinamicii lor.
“Ecosistemele pot fi percepute ca succesiuni de evenimente mai
degrabă decât nişte obiecte în spaţiu. Aceste evenimente sunt reprezentate
de către transformările materiale şi energetice ce le descriu activitatea.
Ecosistemele sunt orientate către procese şi sunt mai uşor percepute ca fiind
ordonate temporal” (Allen&Hoekstra, 1992).
Este important ca echipa ce realizează programul să explice logica ce
stă la baza definirii graniţelor studiului.
3.3.2. Scara (limitele spaţiale şi temporale). Scara se referă la
dimensiunea spaţio-temporală la care realizează observaţiile şi la nivelul de
rezoluţie cel mai potrivit pentru a răspunde la problemele în discuţie.
Diferitele procese din ecosisteme se desfăşoară la scări diferite. Spre
exemplu, transportul sedimentelor într-un râu se poate desfăşura pe
parcursul a zeci de ani la scara întregului bazin de recepţie, efectele unor
contaminanţi toxici se pot produce zilnic şi pot fi strict localizate, pe când
creşterea concentraţiei nutrienţilor se poate produce pe parcursul a câţiva
kilometri, iar efectele pot să apară după câteva săptămâni.
Importanţa problemelor legate de scara la care se produc fenomenele
sociale şi cele naturale, este de mare actualitate şi o serie de factori
accentuează acest aspect. Astfel, se recunoaşte faptul că acţiunile desfăşurate
la nivel local pot avea efecte regionale, globale şi că la rândul lor problemele
locale de mediu pot fi influenţate de schimbările ce se produc la nivel
regional şi global. Schimbările climatice globale, poluanţii şi problemele
ecologice transcend problemele legate de scară, astfel că efectele legate de o
anumită sursă de poluare sau activităţile antropice ce intervin în procesele
ecologice, se pot manifesta la scări diferite în raport cu cauza. (Gibson,
Ostrom et al., 2000).
În contextul impus de cerinţele “dezvoltării durabile” (prin necesitatea
de a spori integrarea cercetărilor din domeniul ştiinţelor sociale cu cele ale
altor ştiinţe naturale), conceptul de scară prezintă o importanţă deosebită.
Analizele realizate la diferite scări sunt imperios necesare pentru înţelegerea
dinamicii bazate pe observaţiile realizate la o rezoluţie de fineţe şi
extrapolarea rezultatelor în predicţiile ce se realizează pentru o scară extinsă.
Evoluţia tehnologiilor a schimbat relaţiile legate de colectarea şi analiza
datelor. Utilizarea G.I.S., a programelor de modelare computerizată şi a
echipamentelor pentru analizele de la distanţă, permite culegerea, stocarea şi
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analiza unei mari cantităţi de date şi uşurează aranjarea şi sinteza
informaţiilor pe nivele, în aranjamente complexe de scări şi de interacţiuni.
Dar ce este scara ? Există mai multe definiţii, utilizate cel mai ades
interschimbabil. Prin scară se înţelege:
“dimensiunile spaţiale, temporale, cantitative sau analitice folosite de către
oamenii de ştiinţă pentru a măsura şi studia obiecte şi procese”
Asociat conceptului de scară întâlnim frecvent termenul nivel ce se
referă la “localizarea (amplasarea) pe o anumită scară” şi ierarhie ce
desemnează “un sistem de conexiuni conceptuale sau cauzale, folosit la
gruparea obiectelor sau a proceselor pe o scară analitică” (Gibson, Ostrom
et al., 2000).
Scara poate fi caracterizată de întindere (extent) sau mărimea unei
dimensiuni (ex. mărimea temporală poate fi o zi, un an, secole) şi de
rezoluţie sau gradul de precizie în realizarea măsurătorilor (ex. măsurătorile
spaţiale pot avea o rezoluţie fină (grain) de un metru, sau o rezoluţie grosieră
de câteva sute sau mii de hectare). Pentru stabilirea scării se poate porni de
la vârf către bază sau de jos în sus. În acest scop este necesară construirea
unor modele multi-scalare sau pot fi conectate modele individuale, realizate
pentru diferite scări, pentru a surprinde heterogenitatea caracteristicilor şi a
proceselor. Pentru realizarea acestor deziderate se propune modelarea
dinamicii diferitelor fragmente ce compun “mozaicul” unui sistem ecologic
într-o ordine ierarhizată (hierarchical patch dynamics modeling – HPDM;
Wu, 1994; Figura 3.10). Abordarea dinamicii fragmentării (mozaicării)
ecosistemelor este complementară abordărilor tradiţionale bazate pe nivele
de organizare (individual, populaţional, biocenotic, ecosistemic).
De aceea, pentru o mai bună înţelegere a proceselor ecologice şi a
celor evolutive este recomandată integrarea ambelor tipuri de abordare.
Acest lucru se datorează faptului că analiza nivelelor de organizare poate
masca efectele scării spaţio-temporale deoarece diferitele unităţi nu
formează întotdeauna o ierarhie inclusivă (Allen&Hoekstra, 1990).
Scara se stabileşte în funcţie de obiectivele programului, după ce au
fost stabilite variabilele ce trebuie măsurate în funcţie de oportunităţi şi de
diferitele scări posibile. Întrebările pe care ni le punem determină în mare
măsură răspunsul pe care îl căutăm. Modul în care privim (înţelegem) datele
are un efect considerabil asupra a ceea ce ştim, iar instrumentele pe care le
utilizăm pentru colectarea şi analiza datelor au efectul unui filtru asupra
abilităţii noastre de a cuprinde totalitatea fenomenelor observate.
Scara şi rezoluţia unui studiu influenţează identificarea trăsăturilor şi a
relaţiilor de aşa manieră încât unele trăsături caracteristice pentru un nivel al
scării să nu mai fie evidenţiate atunci când observaţiile sunt realizate la un
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alt nivel de rezoluţie (mai fin sau mai grosier). De asemenea, problemele
legate de scară pot afecta explicarea proceselor cauzale dintre caracteristicile
identificate şi posibilitatea de a generaliza concluziile cercetărilor.
De aceea, pentru determinarea scării pot fi folosite diferite criterii
spaţiale, temporale şi conceptuale. O atenţie deosebită trebuie acordată
delimitării diferitelor scări prin integrarea cea mai potrivită a aspectelor
absolute cercetate, precum şi metodelor pentru strângerea şi analiza datelor
(Hobis, 1997).

(după Wu, 1994)

Figura 3.10. Scalarea ierarhizată sau extrapolarea informaţiei de-a lungul unui domeniu
de scări, lucru realizabil prin creşterea “granulaţiei” modelului, creşterea suprafeţei
analizate, sau prin ambele metode.

Pe măsură ce dimensiunile spaţiului (scara) de pe care vor fi colectate
datele cresc, distribuţia parametrilor de măsurat poate deveni mai
heterogenă, mai fragmentată şi vor fi necesare mai multe probe pentru a
obţine acelaşi grad de confidenţă în datele obţinute. Este esenţial să se aleagă
scara cea mai potrivită pentru fenomenul analizat, iar prelevarea să se
realizeze la acea scară.
Alegerea duratei celei mai potrivite pentru realizarea unui studiu este,
de asemenea, o decizie importantă. Dată fiind variabilitatea naturală a
multora din procesele analizate, pe ce perioadă de timp trebuie să se
desfăşoare investigaţiile care să permită înţelegerea adecvată a sistemului ?
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De răspunsul la această întrebare depinde realizarea corectă a programului.
Sunt puţini aceia care susţin ideea că se pot face aprecieri definitive asupra
stării unor ecosisteme pe baza unor studii de scurtă durată (2 –3 ani), deşi în
mod frecvent studiile ce vizează analiza calităţii diferitelor componente ale
unor ecosisteme sunt realizate chiar pentru perioade mai reduse. Care este
durata rezonabilă pentru un studiu ? Cât timp trebuie pentru a surprinde
varietatea de evenimente (secetă - inundaţii) care să permită studierea
sistemului în condiţii extreme ? Sunt răspunsuri ce vor fi date în funcţie de
obiectivele şi necesităţile programului.
3.4. Planul programului de prelevare a probelor
Heterogenitatea spaţială şi temporală (structurală şi funcţională) a
sistemelor ecologice, reprezintă probabil aspectul cel mai semnificativ ce
trebuie luat în considerare la realizarea planului programului de prelevare a
probelor. Variabilitatea este aceea care determină numărul staţiilor, numărul
de replicate şi frecvenţa de prelevare. O variabilitate ridicată şi o serie de
constrângeri de ordin logistic şi financiar pot influenţa programul de
prelevare şi de analiză a probelor, deoarece se obţin date ce sunt prea
fluctuante pentru a releva impactul, modificarea, sau tendinţele. Un model
de protocol general de prelevare a probelor este prezentat în Tabelul 3.4, iar
Figura 3.11 sugerează relaţiile dintre scop, protocol şi metoda ştiinţifică.
Tabelul 3.4. Prezentarea unui protocol general pentru prelevarea probelor
Problemele principale
(Scopul programului)
Parametrii urmăriţi (măsuraţi)
Localizarea
Punctele de prelevare
Prelevarea probelor
Prelucrarea probelor
Determinările din teren
Păstrarea şi transportul probelor

Elemente suplimentare
Variabilele primare, cele secundare şi criteriile pentru
reprezentativitatea lor
Staţia, adâncimea, frecvenţa etc.
Schema, structura, evaluarea performanţelor
Mecanisme, materiale, metodologii
Conservare, filtrare, probele martor din teren
Componentele instabile, variabile suplimentare
Menţinerea integrităţii probelor

Înainte de aplicarea în teren a programului de prelevare, sunt necesare
o serie de informaţii asupra posibilelor variaţii spaţio - temporale ale
parametrilor ce vor fi măsuraţi. De regulă, informaţia generală asupra acestei
variabilităţi poate fi obţinută din lucrările publicate în perioada de formulare
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a modelului conceptual a sistemului. Spre exemplu, este cunoscut faptul că
în cazul concentraţiei oxigenului din apele lacurilor, aceasta prezintă variaţii
diurne şi că există diferenţe între epilimnion şi hipolimnion; despre fosforul
care ajunge în sediment se ştie că poate fi resuspendat în timpul viiturilor sau
al furtunilor.
Tipurile tipice de variaţii pot fi cauzate de:
¾ variabilitatea spaţială datorată heterogenităţii biotopului
¾ variabilitatea temporală, fluctuaţiile sezoniere
¾ procesele disruptive
¾ dispersia contaminanţilor chimici.

Figura 3.11. Relaţiile dintre scopul programului, protocol şi metoda ştiinţifică

În mod normal, realizarea planului de desfăşurare a activităţilor
oricărui program de investigare (cercetare) şi în particular de monitoring nu
se poate realiza fără un studiu pilot prealabil. Această perioadă de
monitoring intensiv va permite evidenţierea parametrilor esenţiali şi
dinamica lor spaţio- temporală. Astfel, la realizarea programului se poate
alege un regim şi o frecvenţă de prelevare care să prezinte un profil
reprezentativ al sistemului pentru fiecare parametru măsurat şi pentru fiecare
segment de informaţie necesară. De asemenea, se poate stabili numărul de
probe necesar pentru a asigura precizia impusă de tehnicile de analiză
statistică utilizate. Modul de realizare în timp şi spaţiu a programului de
prelevare are o deosebită importanţă. De regulă majoritatea tehnicilor
statistice se bazează pe prelevarea simplu randomizată.
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O problemă majoră legată de programul de prelevare o reprezintă
reprezentativitatea probelor pentru problemele analizate. Aspectul cheie
constă în realizarea unei scheme care să minimalizeze erorile ce se pot
produce în timpul realizării programului de prelevare a probelor şi de
realizare a diferitelor analize.
3.4.1. Tipurile de prelevare
Prelevarea simplu randomizată – este bine ştiut că cerinţa de bază a
majorităţii procedurilor statistice este aceea ca fiecare unitate de probă ce
reprezintă populaţia analizată să aibă o probabilitate egală de a fi selectată şi
inclusă în probă. Pentru alegerea staţiilor de prelevare poate fi utilizat un set
de numere randomizate generat cu ajutorul computerului dintr-un sistem de
coordonate prestabilit pentru zona studiului. Metoda de prelevare simplu
randomizat nu este una dintre cele mai eficiente sub aspectul costurilor
datorită marii variabilităţi (heterogenităţi) spaţiale şi temporale a biotopului
în momentul în care se realizează prelevarea.
Prelevarea stratificat randomizată - poate fi mult mai eficientă decât
prelevarea simplu randomizată; este utilizată mai ales în acţiunile de
monitoring pentru audit sau pentru compararea unor criterii de calitate ce
vizează diferitele variabile cu cele prezentate în îndrumătoarele elaborate în
acest scop. În cazul prelevării stratificat randomizate, sistemul ce va fi supus
prelevării de probe este subîmpărţit în părţi (strata) în care fiecare din
variabilele urmărite este repartizată cât mai uniform posibil. Nu este
obligatoriu ca zonele respective să fie de aceiaşi mărime. Numărul de unităţi
de probă din fiecare zonă de prelevare poate fi proporţional cu mărimea
(suprafaţă, volumul) acesteia sau proporţional cu varianţa dintre diferitele
zone "strata" ce pot fi de ordin spaţial sau temporal. De exemplu, pentru
prelevarea probelor de apă dintr-un ecosistem lacustru în care se urmăreşte
determinarea concentraţiei nutrienţilor, a cantităţii de clorofilă şi a mărimii
populaţiilor de alge, lacul poate fi împărţit spaţial în epilimnion şi
hipolimnion, iar o deltă sau un estuar pot fi subîmpărţite pe baza gradienţilor
de salinitate. Sub aspect temporal, dacă nutrienţii prezintă variaţii mai mari
într-un sezon decât în altul, efortul acţiunilor de prelevare va fi mai mare în
sezonul cu variabilitate ridicată, aceasta cu excepţia situaţiilor în care
programul prevede estimarea valorilor anuale pentru parametrul urmărit.
Uneori "strata" pot fi rezultatul interacţiunii dintre procesele spaţiale şi cele
temporale. Spre exemplu, în cazul studiului populaţiilor de peşti în vederea
analizei acumulării unor contaminanţi chimici, este necesar să se ţină cont de
mobilitatea peştilor şi de vârsta acestora. De regulă peştii mai în vârstă
acumulează o cantitate mai mare de contaminant. În acest caz vârsta peştilor
(mărimea acestora) devine "strata" pentru prelevarea probelor, suplimentar
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faţă de cele reprezentate de către localizarea geografică sau de către perioada
de prelevare.
Prelevarea sistematică – în acest caz unităţile de probă sunt prelevate
la intervale regulate în spaţiu sau timp. Când este corect planificată şi
executată, prelevarea sistematică poate fi la fel de nepreferenţială ca şi
prelevarea randomizată, dar mai ieftină. În unele situaţii, momentul
prelevării probelor poate sau nu să coincidă cu periodicitatea fenomenului
monitorizat (spre exemplu: deversările de la o fabrică pot fi mult mai
scăzute în timpul dimineţii şi mult sporite seara). Situaţii similare se pot
produce şi la scară spaţială. De aceea este necesară o bună informaţie de
bază pentru ca prelevarea sistematică să fie eficientă sub toate aspectele.
În Figura 3.12, este prezentat succint modul de selectare a metodelor
de prelevare.

Figura 3.12. Strategii şi metode pentru selectarea şi prelevarea probelor în funcţie de
tipul de distribuţie.
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3.4.2. Alegerea siturilor şi a staţiilor de prelevare
Este important să alegem acele situri care ne vor oferi informaţia
spaţială cea mai potrivită. Problema care va fi analizată va determina în mare
măsură amplasarea şi alegerea staţiilor pentru prelevarea probelor (Figura
3.13) prezintă principalele modalităţi de alegere a staţiilor de prelevare.
Analizele statistice folosite pot ghida această decizie (Ward et al., 1990).

Figura 3.13. Modalităţile de alegere a staţiilor de prelevare

Atunci când se evaluează impactul ecologic, în mod logic, se vor
alege acele zone care sunt afectate de un anumit tip de perturbare. Numai în
cazuri foarte rare zonele de prelevare vor fi alese randomizat, iar atunci când
se întâmplă acest lucru, numărul staţiilor şi mărimea arealelor relativ
omogene în care acestea pot fi amplasate, pot fi determinate cu ajutorul
studiilor pilot. Pentru gruparea zonelor similare în scopul definirii arealelor
omogene pot fi utilizate proceduri multivariate de clasificare (Clarke&
Warwik, 1994).
La alegerea celei mai potrivite zone pentru amplasarea staţiilor de
prelevare trebuie să se ţină cont de posibilitatea existenţei unor variaţii
sezoniere şi a unor variaţii locale pentru parametrii ce vor fi măsuraţi şi
comparaţi cu cei rezultaţi din studiul pilot sau vor fi comparaţi cu rezultatele
unor înregistrări anterioare (Figura 3.14 şi Figura 3.15). Acestea pot fi
înregistrări ale activităţilor din întregul bazin hidrografic, fotografii aeriene,
planuri şi hărţi privitoare la modul de utilizare a terenurilor, precum şi
înregistrări orale sau de alt tip, pentru zone similare.
Este important ca în staţiile alese să se reducă la maxim toate tipurile
de artefacte ale intervenţiilor umane ce nu sunt parte a programului de
monitoring. De exemplu, curentul apei poate fi modificat de către diguri sau
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poduri cu impact direct asupra parametrilor unor populaţii bentonice, iar
prelevarea unor probe în aceste zone va da un aspect diferit de cel normal.
Într-un mod similar, barajele, stăvilarele şi alte structuri - în cazul
râurilor - pot modifica debitul apei precum şi parametrii ecologici ale
acesteia, fapt ce impune ca amplasarea zonelor de prelevare a probelor să se
facă cât mai departe de zona de influenţă (în amonte sau în aval) a acestor
structuri.
Atunci când sunt folosite zone martor sau de referinţă se va avea în
vedere că acestea trebuie să fie cât mai asemănătoare cu zonele investigate.
De asemenea, la alegerea zonei de prelevare trebuie să se ţină cont de
o serie de consideraţii pragmatice cum sunt accesibilitatea şi siguranţa
personalului.
Uneori, informaţii asupra covariatelor pot fi colectate din alte staţii şi
pot fi folosite la ajustarea parametrilor măsuraţi pentru stabilirea diferenţelor
inerente dintre staţii; aceasta se va face cu ajutorul analizelor statistice a
datelor.

Figura 3.14. Ilustrarea modului de amplasare a staţiilor în context regional (complexe
de ecosisteme) şi pe diferite nivele de realizare a programelor de monitoring.
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De exemplu, în studiul metalelor din sedimente, sedimentele din staţia
martor trebuie să aibă o structură granulometrică şi un conţinut de substanţă
organică similare cu acelea din staţia test. Dacă staţiile de prelevare sunt
prea apropiate, sau dacă prelevarea se realizează la momente prea apropiate
în timp, autocorelarea sau corelaţiile seriale dintre staţii pot invalida
prezumţia de independenţă presupusă de unele scheme statistice clasice. Ce
înseamnă “prea apropiat” (spaţial sau temporal) depinde atât de natura
parametrului ce va fi măsurat cât şi de dispersia contaminantului. La
alegerea unor staţii alternative trebuie să se ţină cont dacă vor putea fi
colectate suficiente date care să permită o modelare cât mai corectă.

Figura 3.15. Alegerea şi amplasarea staţiilor pentru programe de monitoring în diferite
tipuri de ecosisteme acvatice.
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Variabilitatea spaţială în zona de prelevare. În anumite cazuri,
programul de monitoring trebuie să surprindă şi să cuantifice variabilitatea
(heterogenitatea) zonei alese pentru realizarea prelevării de probe de aşa
manieră încât estimatele parametrilor ce vor fi măsuraţi să nu fie imprecise
sau lipsite de acurateţe. Spre exemplu, în apele stratificate din punct de
vedere termal, este importantă adâncimea la care se realizează prelevarea
deoarece o serie de parametri (ionii de hidrogen, oxigenul dizolvat, nitraţii,
hidrogenul sulfurat, planctonul) pot fluctua, prezentând mari diferenţe între
stratele de suprafaţă şi cele de adâncime. În râuri probele prelevate din zona
litorală vor diferi sub aspectul materiei aflate în suspensie, în formă
particulată sau a concentraţiilor diferiţilor compuşi, comparativ cu probele
prelevate din mijlocul râului. La prelevarea probelor bentonice pentru
analiza unor parametri biologici (nevertebrate, alge) sau a sedimentelor,
habitatul sau tipul de sediment pot să difere de la o staţie la alta. Este
important să se recunoască faptul că stratificarea influenţează valorile
parametrilor măsuraţi şi poate afecta calitatea datelor ce vor fi obţinute.
Pentru evitarea problemelor în astfel de situaţii există următoarele opţiuni:
¾ Limitarea analizelor la un anumit substrat. Spre exemplu, în situaţia
în care sedimentele nisipoase predomină substratul din toate staţiile
studiate, prelevarea se va adresa cu precădere acestui tip de substrat.
In această situaţie concluziile la care se va ajunge nu vor putea fi
generalizate pentru alte tipuri de substrat.
¾ Repartizarea efortului de prelevare la întreaga zonă. Dacă obiectivul
este acela de a estima valoarea parametrului de măsurat pentru
întreaga zona şi nu ca o subzonă a acestuia. Această procedură este cel
mai bine descrisă de metoda de prelevare stratificat randomizată.
¾ Realizarea de estimate separate pentru fiecare substrat. Spre
exemplu, într-un lac pot fi realizate prelevări pentru analiza
nutrienţilor din epilimnion şi hipolimnion (două "strata"), ce vor fi
apoi analizate în mod separat.
De regulă, când o serie de parametri sunt măsuraţi în coloana de apă,
se presupune că aceasta este bine amestecată şi deci că o probă prelevată de
la mijlocul râului este suficient de reprezentativă. În realitate lucrurile nu
stau aşa. În râurile mari apa afluenţilor nu se omogenizează cu cea din cursul
principal decât după câteva sute de metri sau chiar kilometri. Numai dacă
programul de monitoring are ca obiectiv măsurarea concentraţiei medii a
unei substanţe chimice în apă într-o anumită staţie, programul de prelevare
trebuie planificat de aşa manieră încât variaţiile locale să fie incluse în
această estimare.
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3.4.3. Frecvenţa de prelevare a probelor
Frecvenţa activităţilor de monitoring se referă la perioada de timp dintre
măsurătorile individuale sau pentru grupe de măsurători. Aceasta poate
fluctua foarte mult între diferitele situaţii (de la o probă/pe an la măsurători
continue care să acopere 24h/zi).
Frecvenţa activităţilor de monitoring poate fi divizată în două mari
categorii: măsurători ce se desfăşoară încontinuu şi cele ce se caracterizează
prin discontinuitate (ce pot fi subîmpărţite în periodice, de răspuns, de
reacţie şi campanii).
Obiectivele programului de monitoring sunt cele care stau la baza
stabilirii efortului de prelevare a probelor (Figura 3.16). Astfel, un program
ce îşi propune să detecteze încadrarea în anumite limite se poate baza pe
prelevări realizate zilnic, săptămânal sau lunar. Cei ce realizează programul
vor decide dacă sezoanele au importanţă, spre exemplu umed sau secetos (la
tropice), iarna sau vara (în regiunile temperate - când topirea zăpezii poate
avea importanţă).
Modul de desfăşurare în timp poate să includă schimbările naturale
sistematice, ce se pot întinde de la ciclurile mareelor la evenimente ce se
produc la scară mult mai mare cum sunt oscilaţiile provocate de El Nino în
zonele sudice. Acestea pot fi periodice şi predictibile (mareele) sau
neperiodice şi impredictibile (furtunile, inundaţiile).

Figura 3.16. Alocarea efortului la prelevarea probelor, între axele scărilor
spaţiale, a efortului de măsurare (scopul) şi a efortului necesar pentru realizarea
replicatelor în cadrul schemelor “intensivă” şi “extensivă” de prelevare.
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Evenimentele neperiodice, deşi pot avea un impact dramatic asupra
diferitelor compartimente de mediu pot să nu fie evidenţiate atunci când
prelevarea se realizează la intervale prestabilite de timp. Dacă în timpul
realizării studiilor preliminare a fost identificată această posibilitate,
programul de prelevare ce se va stabili poate să includă şi astfel de aspecte.
Schimbările rapide ale debitului apei pot afecta profund caracteristicile unor
parametri ce trebuie măsuraţi şi ca urmare reprezentativitatea probelor.
Atunci când sunt realizate măsurători ale unor parametri ce caracterizează
calitatea apei, se recomandă ca acestea să se realizeze în condiţiile unui debit
constant.
Cei ce vor realiza programul de prelevare trebuie să înţeleagă sistemul
investigat şi problemele care se vor analiza aşa cum au fost ilustrate de
modelul conceptual, înainte de a selecta cele mai potrivite intervale de timp
pentru realizarea prelevărilor. Obiectivele programului precum şi analizele
statistice ce vor fi realizate pot influenţa intervalul de timp dintre probe. Nu
este obligatoriu ca valorile unui parametru măsurabil să fluctueze la toate
scările posibile. Dacă fluctuaţiile au o ritmicitate predictibilă, prelevarea se
va realiza după un program ce va permite surprinderea acesteia. Nu trebuie
să uităm că unii dintre parametrii măsuraţi reprezintă instantanee ale
condiţiilor imediate, iar alţii reprezintă valori ce integrează şi reflectă
condiţiile din perioadele anterioare.
Deciziile la scară temporală trebuie să se bazeze pe următoarele
elemente:
¾ caracteristicile parametrului ce va fi măsurat
¾ scopul pentru care sunt colectate datele
¾ instrumentele statistice sau de altă natură ce vor fi folosite la
interpretarea datelor
¾ caracteristicile răspunsului ce prezintă interes; spre exemplu
măsurătorile săptămânale pot fi potrivite pentru a analiza dezvoltarea
excesivă a algelor, dar nu pentru investigarea peştilor; durata ciclului
de viaţă a organismelor poate fi un element determinant la stabilirea
scării temporale
¾ recunoaşterea faptului că un proces nu poate fi măsurat dacă se
produce într-o perioadă mai lungă decât cea prevăzută pentru
realizarea măsurătorilor.
Frecvenţa de prelevare a probelor prezintă o importanţă specială în
situaţiile în care obiectivul programului de monitoring este acela de a asigura
că nu sunt depăşite standarde sau limite prestabilite. La stabilirea frecvenţei
de prelevare pot fi utilizate diferite formule matematice, dar se pare că
utilizarea lor nu este foarte răspândită.
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Cerinţe specifice pentru a realiza măsurătorile parametrilor fizici şi
chimici. O grijă specială trebuie acordată situaţiilor în care sunt măsuraţi
parametrii chimici şi fizici, ex. oxigenul dizolvat sau nivelele pH-ului după
cum apele de suprafaţă au o scurgere liniştită sau turbulentă. Valorile acestor
parametri pot să se schimbe dramatic în timpul zilei datorită în special
fotosintezei şi respiraţiei. De exemplu, oxigenul dizolvat trebuie să fie
măsurat înainte de răsăritul soarelui pentru a obţine minima zilnică;
fluctuaţiile cotidiene a pH-ului se produc atunci când concentraţiile de
dioxid de carbon variază şi pH-ul scade noaptea când dioxidul de carbon
dizolvat şi bicarbonatul se acumulează în absenţa de fotosintezei. Prelevarea
probelor la un anumit moment al zilei, fără a lua în consideraţie schimbările
ce se datorează alternanţei lumină – întuneric, pot duce la rezultate eronate.
Dacă măsurătorile concentraţiilor sunt folosite pentru a calcula
încărcătura, este important să se decidă cum vor fi corelate debitul şi
concentraţiile şi pe care sunt coordonatele temporale. În cazul ecosistemelor
acvatice există mai multe tipuri de situaţii cu diferite procese dominante ce
trebuie luate în considerare când se stabileşte frecvenţa de prelevare a
probelor:
• debitul de bază şi deversările din surse punctuale
• precipitaţiile (volumul în timpul unor furtuni) şi sursele difuze
• remobilizarea substanţelor chimice
• importanţa ciclurilor diurne (ciclurile mareelor, activitate biologică).
Atunci când apele curgătoare sunt caracterizate de un debit extrem de
variabil, el influenţează atât calitatea apei cât şi componenta biotică a
acesteia. Schimbările debitului pot să modifice rapid şi uneori impredictibil
parametrii calităţii apei prin:
• schimbările hidrologice cu origini diferite. Astfel debitul de bază,
precipitaţiile sau apele subterane schimbă proporţiile privitoare la
volumele deversate. Uneori apa ce provine din precipitaţii poate să fie
de calitate mai bună decât apele subterane sau cele ce reprezintă
debitul de bază. Alteori, precipitaţiile pot să conţină concentraţii
sporite de nutrienţi (din câmpurile fertilizate, suprafeţele urbane sau
de la sistemele de canalizare ale staţiilor de tratament ale apelor uzate)
metale grele şi compuşi organici (din zonele contaminate).
• precipitaţiile puternice ce cad pe o anumită suprafaţă pot schimba
caracteristicile legate de calitatea apei în funcţie de zona în care se
produc;
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• deversarea intenţionată a unor contaminanţi poate să coincidă cu
condiţiile hidrologice extreme pentru a folosi avantajul sporit al
factorilor de diluare disponibil după aceea;
• în urma unor precipitaţii abundente dispozitivele folosite pentru
reţinerea contaminanţilor pot fi depăşite sau distruse;
• în cazul cursurilor de apă temporare, schimbări foarte mari în calitatea
apei se pot produce în timpul scăderii exagerate a nivelului apei
precum şi în timpul reluării creşterii acestuia. În ultimul caz,
substanţele chimice care s-au acumulat în solurile din apropiere şi în
apa din straturile superioare ale apelor subterane (uneori acide de la
degradare organică sau datorită oxidării compuşilor sulfului) pot
schimba dramatic concentraţiile unor parametri ce vor fi de măsuraţi.
Este bine ştiut faptul că în anumite tipuri de ecosisteme acvatice,
concentraţiile diferitelor substanţe (metale grele şi fosfor) sunt corelate cu
debitul apei, în special în perioadele imediat următoare căderii unor
precipitaţii abundente sau ca urmare a inundaţiilor. În aceste perioade se
semnalează cantităţi sporite de materii aflate în stare de suspensie în masa
apei, fapt ce favorizează cuplarea lor cu metalele grele, fosforul etc. De
aceea, dacă se vor preleva probe numai atunci când apele se află la nivelul
de bază, rezultatele nu vor reprezenta cu adevărat mărimea reală a
concentraţiilor acestor elemente.
În mod similar, în fazele iniţiale ale unei “ înfloriri algale” numărul
celulelor poate să se dubleze la 2-3 zile. Dacă programul de monitoring
măsoară aspecte ale fluxurilor de nutrienţi momentul prelevării probelor
trebuie să reflecte aceste evenimente (modificări ale nivelului şi ale
debitelor) ce sunt responsabile de introducerea şi transferul diferitelor
elemente în sistemul acvatic analizat. De asemenea, trebuie evaluate intensiv
cantităţile de contaminanţi ce sunt exportate dintr-un sistem acvatic în altul.
De regulă, cei ce proiectează programele de monitoring nu iau în considerare
prelevarea de probe în funcţie de diferitele regimuri ale debitelor de
scurgere. Atunci când parametrii de calitate ai apei depind de transportul şi
de depunerile materiilor resuspendate, este bine ca prelevarea probelor să se
realizeze în intervalul de 10 – 30 de zile de la producerea evenimentelor
extreme. Dacă este posibilă monitorizarea unor astfel de situaţii trebuie să se
ţină cont de următoarele aspecte:
o importanţa monitoringului bazat pe debitul de scurgere, pentru
surprinderea creşterii iniţiale precum şi a momentelor de vârf
o necesitatea de a măsura şi de a înregistra datele legate de debitul apei
în corelaţie cu datele privitoare la concentraţia elementelor analizate
obţinute în aceiaşi unitate de timp
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o necesitatea de a obţine date şi deci informaţii pentru toate tipurile de
debite (şi la nivel scăzut) ce caracterizează sistemul acvatic analizat.
Dificultăţile legate de prelevarea probelor în astfel de situaţii pot fi
depăşite prin utilizarea unor sisteme automate de prelevare. Acestea pot
declanşa prelevarea în momentul creşterii debitului, iar intervalul de timp
dintre prelevări poate fi prestabilit, permiţând astfel obţinerea unei imagini
mai complete asupra proceselor urmărite. Datele astfel obţinute, asociate cu
cele care descriu starea de normalitate, pot fi utilizate la calcularea
încărcăturii (a concentraţiilor) de contaminanţi exportate. Efortul de
monitorizare poate fi redus pentru perioadele de timp în care nu se produc
evenimente extreme şi deci valorile parametrilor de calitate sunt relativ
constanţi.
Excepţia de la regulă o reprezintă situaţiile în care, la un nivel scăzut
al debitului, sistemul acvatic analizat este influenţat de deversările din surse
punctuale. Situaţiile descrise s-au referit în special la analiza ecosistemelor
acvatice, dar ideile generale sunt valabile pentru toate categoriile de
ecosisteme.
Cerinţe specifice pentru măsurarea parametrilor biologici. La
prelevarea probelor biologice ar trebui de asemenea să se ia în considerare o
serie de aspecte generale. Parametrii biologici pot să ridice probleme la
realizarea corelaţiilor în serie din cauza duratei ciclului de viaţă, a dinamicii
şi a mărimii spaţio-temporale a unor populaţii de organisme, etc.
Pentru a depăşi aceste efecte sunt necesare uneori date suplimentare
referitoare la structura pe vârste a populaţiilor, la modul de reproducere, la
comportamentul acestora (hrănire, adăpostire, migraţie). Corelaţiile în serie
vor cauza probleme dacă metoda statistică folosită presupune că
măsurătorile la diferite momente în timp sunt independente.
3.4.4. Numărul de probe şi precizia
Un aspect important al programului de prelevare a probelor îl
reprezintă numărul de probe ce trebuie colectate. Acesta va depinde în mare
măsură de obiectivele şi de natura investigaţiilor ce vor fi realizate.
În studiile descriptive sau în cele ce au ca scop determinarea cauzelor
şi a efectelor, numărul de probe este cel care va determina în ce măsură
datele obţinute permit sesizarea diferenţelor. În studiile ce măsoară
schimbarea (tendinţele) este necesar un număr suficient de probe pentru a
detecta un efect minim, sau cea mai mică diferenţă sau schimbare ce va
determina declanşarea acţiunilor de management. Cei ce proiectează
programul de monitoring trebuie să decidă asupra preciziei şi a acurateţei
necesare pentru realizarea acestuia. Pe baza studiului pilot sau pe baza altor
estimate ale varianţei şi a costurilor legate de prelevare se pot stabili câte
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probe sunt necesare pentru măsurarea fiecărui parametru, în fiecare staţie,
cu fiecare ocazie de prelevare şi câte probe îşi poate permite programul să
preleve şi să prelucreze (Keough&Mapstone, 1995).
La stabilirea numărului de probe trebuie să se ţină cont de câteva
aspecte:
 să fie realizabil ştiinţific
 să fie realizabil prin aplicarea unui program de prelevare şi de analiză
a probelor eficient sub raportul costurilor
 de reducerea riscurilor legate de falsa detectare a unei eventuale
modificări fără ca aceasta să se producă (alarmă falsă), sau la polul
opus nedetectarea unui impact produs (fapt ce va impune un fals
sentiment de securitate);
 detectarea diferenţelor sau a schimbărilor importante ce pot avea o
semnificaţie ecologică deosebită pentru sistemul analizat.
Cele mai mici diferenţe sau schimbări ce pot fi detectate determină
atât numărul de replicate spaţiale şi temporale cât şi precizia necesară
(Norris &Georges, 1986). Odată depăşite problemele ştiinţifice şi socioeconomice legate de mărimea diferenţelor sau de mărimea tendinţelor ce
trebuie detectate, poate fi calculat numărul de probe necesare pentru analiză.
Aceasta este o aplicaţie a analizei statistice şi există numeroase formule de
calcul ce pot fi utilizate. Totuşi, luarea deciziilor asupra mărimii optime şi a
numărului de probe de prelevat impun asistenţa unor profesionişti (Sokal &
Rohlf, 1995). La folosirea unor ipoteze de testare trebuie să se decidă care
este efortul de prelevare impus pentru realizarea acestora. Atunci când
precizia este inferioară celei cu care pot fi testate ipotezele critice, programul
de prelevare propus este o pierdere de timp şi o cheltuială inutilă. Dacă
informaţia generată de programul de monitoring va fi folosită pentru luarea
deciziilor, priorităţile se vor baza pe riscurile asociate cu luarea unor decizii
greşite. Cel mai ades, riscul este vizualizat nu în termeni de mediu ci sub
aspectul unor costuri politice sau sociale.
3.5. Selectarea parametrilor ce vor fi măsuraţi
Selectarea parametrilor ce vor fi măsuraţi este un element vital în
stabilirea programului de monitoring. Pentru producerea informaţiei ce
vizează diferitele componente de mediu pot fi utilizate o mare varietate de
criterii care descriu starea fizică, chimică, ecotoxicologică şi ecologică a
acestora. Nu există un singur parametru fizic, chimic sau biologic a cărui
valoare măsurată să definească starea de calitate a componentelor mediului
(hidrosferă, atmosferă, litosferă, biosferă).
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Alegerea parametrilor ce vor fi măsuraţi depinde cel mai ades de
valoarea de utilizare a unor componente din sistemul respectiv (consum,
recreaţie, agricol, industrial, acvacultură etc.), dar şi de obiectivele studiului
(Figura 3.17). Trebuie amintit că valorile standard acceptabile pentru un
anumit parametru de uz particular pot diferi geografic şi temporal. O serie de
întrebări ce trebuie puse la selectarea diferiţilor parametri sunt specificate în
Tabelul 3.5.
De regulă, îndrumătoarele de calitate pentru diferitele componente de
mediu promovează ideea evaluării integrate.
Această abordare îmbină elemente biologice (efecte), chimice (cauze) şi
combină holistic evaluările de teren ale impactului la nivel populaţional şi
biocenotic cu testele de toxicitate din laborator. La schiţarea planului,
trebuie să se decidă dacă se vor măsura factorii de bază sau cauzali
(concentraţia contaminanţilor) sau factorii rezultanţi, consecinţă (efecte ca
toxicitatea, dezvoltarea în masă a algelor) sau ambele categorii de factori şi
de ce? Sunt trecute în revistă (Tabelul 3.6), caracteristicile utile la selectarea
celor mai potriviţi parametri de măsurat, precum şi informaţia necesară
pentru evaluarea lor (Tabelul 3.7).
Asupra ordinii şi a importanţei monitoringului biologic versus
monitoringul fizico-chimic se poartă numeroase discuţii. Trebuie reţinut că,
ambele produc informaţie importantă ca parte a evaluării integrate a stării
ecosistemelor.
Dacă măsurătorile chimice evidenţiază concentraţiile unor
contaminanţi specifici ce pot fi cauzele sau pot genera efecte sau modificări
caracteristice, evaluarea biologică, ecologică şi cea ecotoxicologică,
integrează permanent efectele acestor contaminanţi şi reprezintă o măsură
mai directă a stării ecosistemelor.
Evaluarea biologică poate fi subdivizată în linii mari în studiul de
laborator a impactului cronic sau acut al unor contaminanţi asupra unor
specii (toxicologie) şi în măsurători pe teren a structurii populaţiilor, a
diversităţii specifice, a rolului acestora în sistemele respective
(ecotoxicologie). Măsurătorile ecologice şi ecotoxicologice sunt nespecifice,
răspunzând la suma contaminanţilor din sistem.
Deoarece diferiţii taxoni răspund diferenţiat faţă de anumiţi
contaminanţi chimici, ei reprezintă un instrument sensibil în realizarea unor
sisteme de alarmare timpurie pentru detectarea contaminărilor incipiente.
3.5.1. Măsurarea unor parametri fizico - chimici
Cei mai importanţi parametri fizico-chimici sunt analizaţi frecvent
atunci când sunt evaluate caracteristicile generale ce descriu "starea de
sănătate" a unui ecosistem. Conceptul de stare de sănătate se referă la
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“starea şi la modul de funcţionare a unui ecosistem descrise de o serie de
parametri ce se presupune că sunt caracteristici şi pentru ecosistemele
naturale similare”.
Unii dintre parametrii fizico-chimici pentru ecosistemele acvatice sunt listaţi
în Tabelul 3.8.; Tabelul 3.9. prezintă parametrii minimali pentru sol, iar
Figura 3.18, prezintă principalii parametri atmosferici. Se fac numeroase
încercări pentru a integra diferiţii indicatori (parametri) ai calităţii (pentru
aer, apă, sedimente, sol) în indici de calitate, pentru a uşura comunicarea şi
prezentarea datelor. O integrare convenabilă a parametrilor fizico-chimici
poate rezulta din deliberările experţilor din domeniu pe baza analizei
statistice a datelor. Deşi aceste integrări reduc cantitatea de informaţie
prezentată ele nu reprezintă un substitut pentru prezentarea detaliată a
datelor. De asemenea, există riscul ca deteriorarea unui parametru să fie
mascată de încercările de îmbunătăţire ale altuia.
3.5.2. Evaluarea ecotoxicologică
Studiile de ecotoxicologie estimează efectele cronice şi acute ale
contaminanţilor asupra organismelor din diferitele compartimente ale
ecosistemelor studiate. Aceste studii presupun realizarea unor teste de
laborator precum şi măsurarea biomarkerilor, cu evidenţierea efectelor până
la nivel de specie. Modul în care diferitele grupe de organisme răspund la
contaminare prin bioacumulare, bioconcentrare şi reglare este important în
ultimă instanţă pentru determinarea impactului toxic al acestora. O prezentare sumară a tehnicilor utilizate în evaluările ecotoxicologice ale unor
componente ale ecosistemelor acvatice este prezentată în Tabelul 3.10.
Testarea toxicităţii cu ajutorul testelor de sensibilitate. Pentru o
categorie limitată de substanţe chimice este bine cunoscut faptul că aplicarea
unor criterii privitoare la calitatea apei sau a sedimentelor nu reprezintă o
protecţie adecvată pentru biocenoza din ecosistemele respective.
Deversările rezultate din sursele punctuale sau de la cele difuze sunt
cel mai ades amestecuri complexe ce pot conţine compuşi necunoscuţi ce pot
acţiona împreună determinând creşterea sau ameliorarea efectelor toxice. În
aceste situaţii este mai util să se utilizeze testele toxice de sensibilitate, ce
utilizează diferite grupe de organisme, decât să se încerce identificarea
fiecărui compus chimic din probă. Biotestele ce utilizează bacterii, alge,
nevertebrate şi peşti sunt utilizate pe scară largă în evaluarea impactului
substanţelor chimice asupra ecosistemelor acvatice. Datele de laborator
asupra toxicităţii au fost şi sunt utilizate în studiile de evaluare a riscului
ecologic, pentru elaborarea unor standarde şi normative privind stabilirea
calităţii diferitelor componente de mediu, precum şi pentru investigarea
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biodisponibilităţii contaminanţilor şi la stabilirea relaţiilor "cauză - efect"
pentru anumite substanţe chimice.
Tabelul 3.5. Întrebări legate de selecţia parametrilor ce vor fi măsuraţi
Relevanţa
Validitatea
Valoarea de
diagnostic
Sensibilitatea
Coeficientul de
siguranţă
Alocarea
(destinarea)

Parametrul măsurat trebuie să se reflecte direct în problema
analizată?
Trebuie ca parametrul analizat să răspundă la schimbările din mediu şi
să aibă putere de explicare?
Trebuie să fie capabil să detecteze schimbările şi tendinţele de
schimbare pentru o perioadă specificată. Mărimea schimbării poate fi
estimată cantitativ sau calitativ?
Poate detecta schimbările timpurii pentru a permite elaborarea
măsurilor manageriale de răspuns şi poate reflecta schimbările datorate
acestor măsuri?
Parametrul urmărit poate fi măsurat de o manieră sigură, repetabilă şi
cost-eficientă?
Este potrivit pentru scara spaţio - temporală a studiului?
(după Maher &Cullen, 1997)

( după Adriaanse et al., 1995)

Figura 3.17. Arborele decizional pentru selectarea celei mai potrivite componente
pentru monitoringul ecosistemelor acvatice.
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Tabelul 3.6. Criterii pentru evaluare atributelor necesare la selectarea “parametrilor
candidat” ce vor fi folosiţi în cadrul programelor de monitoring.
Criteriul

Definiţie

Ierarhizare
Moderat

Scăzut
Timpul de
răspuns

Măsurare
directă

Metodele de
monitoring

Abilitatea de
interpretare

Raportul
semnal /
« zgomot »

Timpul necesar detectării
răspunsului unui atribut
datorată unei cauze, unei
disfuncţii sau pentru
realizarea ciclului său

Timp de răspuns
Mai lent decât
perioada necesară
realizării studiului
( 10 ani )

Relaţia dintre condiţia ce
prezintă interes şi ceea ce
trebuie să descrie
atributele alese

Descrie o stare
aproximativă sau un
surogat a realităţii ce
nu se corelează cu
condiţia ce prezintă
interes

Se bazează pe utilizarea
unor metode de măsurare,
acceptate, standardizate,
precise, ce pot fi aplicate
la scară regională
Gradul în care rezultatele
(parametrii) au o strânsă
corelaţie cu starea resursei
aşa cum au fost
determinate, identificate
şi justificate de către
caracteristici şi tendinţe
Raportul, semnal /
« zgomot » reflectă
abilitatea de a detecta /
diferenţia schimbarea pe
baza variabilităţii spaţiale
şi temporale a unui atribut
pentru un interval de timp
specificat

Metodele nu
acceptate,
standardizate
precise

Timp de răspuns
ajustat la
perioada
observaţiilor

sunt
sau

Măsurătorile
indirecte ale căror
corelaţii cu condiţiile
nu au fost bine
stabilite

Nu pot fi detectate
într-o perioadă de
timp de 10 – 15 ani

Descrie o stare
aproximativă sau
un surogat a
realităţii ce se
corelează
puternic
cu
condiţia
ce
prezintă interes
Metodele sunt fie
acceptate, fie
standardizate sau
precise, dar nu
ambele
Măsurătorile
indirecte
ale
căror corelaţii cu
condiţiile au fost
bine stabilite, dar
pentru alte areale
geografice
Raport, semnal /
« zgomot »
intermediar

Ridicat
Timp de răspuns
ce cuprinde o
perioadă
suficient de mare
pentru realizarea
programelor
Descrie condiţia
ce prezintă
interes

Metodele
sunt
acceptate,
standardizate şi
precise
Măsurători
directe sau
indirecte ale
căror corelaţie cu
condiţiile
au fost bine
stabilite
Grad ridicat de
confidenţă
(încredere) ce
presupune că
schimbarea poate
fi detectată în
10 – 15 ani

Testele de toxicitate acută, pe termen scurt, măsoară de regulă
supravieţuirea organismelor pentru o perioadă de 96 de ore, pe când testele
de toxicitate cronică se desfăşoară pe parcursul unei perioade ce acoperă o
mare parte a ciclului de viaţă a organismelor investigate (săptămâni, luni,
ani). Deoarece diferitele organisme au sensibilităţi diferite faţă de aceiaşi
substanţă chimică, în mod frecvent, se utilizează baterii de teste de toxicitate
asupra speciilor sensibile din diferite nivele trofice. Cele mai potrivite specii
pentru aceste teste, precum şi cele mai relevante zone ecologice sunt
selectate în funcţie de obiectivele fiecărui studiu. Deoarece testele de
toxicitate constituie un domeniu specializat al activităţilor de teren, se
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recomandă expertiza specialiştilor în domeniu înainte de stabilirea opţiunii
privind utilizarea testului adecvat. Speciile ce vor fi utilizate în aceste teste
pot fi obţinute din culturi de laborator (plancton, cladocere) sau pot fi
colectate din teren înainte de începerea testului. Testele ce utilizează speciile
din culturi, au avantajul că sunt reproductibile şi nu sunt supuse variabilităţii
sezoniere.
Tabelul 3.7. Informaţia necesară pentru evaluarea unor “parametri candidat” pentru
cunoaşterea integrităţii ecologice a ecosistemelor (Andreasen et al. 2001).
Parametrul candidat
(nume / descriere)
Componenta
integrităţii
ecosistemului
Scara
Nivelul de organizare
Aplicabilitatea
Punctele specifice
Uşurinţa la
interpretare
Acvatic / terestru
Biotic / abiotic
Măsurabilitate
Relaţiile stabilite
Nivelul de confidenţă
Mărimea
indicatorilor
Sensibilitatea
Potenţialul de
alarmare
Disponibilitate
Costurile
Capacitatea de
diagnostic

Informaţia necesară
Parametrul propus trebuie să se refere la compoziţie, structură sau funcţie ?

Cărei scări spaţio-temporale a integrităţii ecosistemului se adresează
parametrul ales ?
Parametrul caracterizează integritatea: unei populaţii, a biocenozei, a
ecosistemului, a unui bazin hidrografic sau a unui complex de ecosisteme?
Poate fi utilizat pentru întreaga ecoregiune ?
Care sunt punctele specifice pentru care parametrul furnizează informaţii?
Schimbările valorilor parametrului pot fi interpretate cu uşurinţă de către
public şi de către factorii de decizie ? Este relevant pentru valorile societăţii
şi pentru obiectivele de management ale riscurilor ?
Punctul final (end point) este acvatic sau terestru? Parametrul trebuie să
furnizeze informaţii pentru legăturile dintre cele două tipuri de ecosisteme?
Parametrul propus trebuie să se refere la componentele biotice sau abiotice?
Poate fi cuantificat cu ajutorul tehnologiilor ştiinţifice existente ?
Măsurătorile sunt sensibile la mărimea probei ?
Există studii publicate, care confirmă, corelaţia dintre parametru şi problema
care ne interesează? Furnizează citări sau presupune că cercetarea trebuie să
stabilească corelaţiile.
Studiile publicate prezintă măsurători ale gradului de confidenţă statistică ce
poate fi acordat acestor relaţii ?
Poate fi specificată mărimea totală a unui parametru? Există o stare de
referinţă la nivelul ecoregiunii care să reprezinte un “ideal” pentru valorile
parametrului selectat ? Literatura disponibilă specifică valorile
« indezirabile », pe baza unor constrângeri legale, a unor teste toxicologice,
sau ca urmare a unui impact ecologic serios. Parametrul este capabil să
permită evaluarea continuă a integrităţii ecosistemului?
Care este limita cea mai scăzută la care parametrul utilizat poate detecta o
schimbare semnificativă pentru sistemul studiat?
Poate fi detectată din timp orice schimbare a parametrului care să permită
acţiuni de remediere sau de management al ecosistemelor?
Parametrul ales a mai fost monitorizat anterior? Trebuie să se realizeze un
program specific de monitoring pentru o evaluare continuă?
Care sunt costurile pentru obţinerea datelor existente sau pentru finanţarea
unor programe specifice de monitoring?
Parametrul ales permite sesizarea diferenţelor dintre influenţele antropice şi
cele naturale?
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Testele microbiologice - în special - sunt rapide, relativ ieftine,
sensibile faţă de anumiţi contaminanţi şi nu prezintă constrângeri de ordin
etic la utilizare, ca în cazul unor specii animale. Totuşi, pentru a putea corela
rezultatele cu potenţialele efecte asupra mediului este important ca testele de
toxicitate să se realizeze la nivelul diferitelor nivele trofice. Protocoale ale
testelor de toxicitate standard au fost publicate în numeroase lucrări: OECD
(1984), ISO (1989), USEPA (1993, 1994a,b), Environment Canada (1990a,
1992).
Tabelul 3.8. Parametri generali folosiţi pentru evaluarea "stării de sănătate" a
ecosistemelor acvatice
Parametrul
Conductivitatea
electrică
Fosforul total
Raportul între fosforul
şi azotul total
Cererea biochimică de
oxigen - BOD
Turbiditatea
Particulele solide
suspendate
Clorofila
pH-ul
Metale, compuşi
organici

Intrare
Săruri
Fosfor

Efecte potenţiale
Reducerea biodiversităţii
Eutrofizarea
Dezvoltarea masivă a cianobacteriilor

Fosfor şi azot
Carbonul din materia Asfixierea unor grupe de organisme:
organică
peşti
Sediment
alterarea intensităţii luminoase cu
consecinţele inerente
Sediment
Schimbări la nivelul habitatului
urmate de reducerea biodiversităţii
Nutrienţi
Eutrofizarea
Intrările acide
Reducerea biodiversităţii
Substanţe toxice
Reducerea biodiversităţii

Tabelul 3.9. Seturile de parametri minimali pentru sol.
Familia
Caracteristicile sitului
Tipul de sol
Nutrienţii
Carbonul organic
Chimismul solului
Structura solului
Biologia solului
Contaminarea

Parametrii
Altitudinea
Panta (înclinaţia)
Date meteorologice
Clasificare
Profilul solului
Macro-nutrienţii (totali şi disponibili)
Total
pH, CEC, schimbul de cationi
Densitatea particulelor
Speciile cheie (viermi-râme)
Metalele grele selectate (Pb, etc.)
(după EuroSoilNet)
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Tabelul 3.10. Tehnici de evaluare ecotoxicologică
Parametrul ce Avantaje
va fi măsurat

Alge, bacterii,
nevertebrate
şi peşti

Alge,
nevertebrate

Alge, bacterii,
nevertebrate,
peşti
(schimbări la
nivel
enzimatic,
producerea
unor
diformităţi de
creştere)

Peşti şi
macronevertebrate
în mod special

Măsurători esenţiale
ale impactului cronic
sau acut asupra
componentelor biotice,
care în combinaţie cu
determinarea toxici tăţii şi în urma aplicării
protocoalelor de
evaluare permit
identificarea surselor

Modul de
abordare

Teste pentru diferitele
specii acvatice

Cercetarea cu mare
atenţie a organismelor
ce trăiesc în sedimente

Întregul sediment sau
numai anumite zone

Indicatori ai expunerii
sau ai stresului cronic

Studii asupra
biomarkerilor

Anumite tehnici se pot
adresa unor produşi
toxici particulari, altele
sunt nespecifice;
potenţial de
diagnosticare bun;
indicaţii asupra
bioacumulării
contaminanţilor
chimici

Bioamplificarea,
bioacumularea şi
bioconcentrarea
substanţelor toxice

Dezavantaje
Dificilă extrapolarea
din laborator la
ecosistem ca întreg;
Tendinţa de a se
concentra pe testele
acute , nu pe cele
cronice; testele
cronice efectuate pe
specii cu durată de
viaţă scurtă pot să
fie nereprezentative
Dificultăţi legate de
menţinerea
condiţiilor chimice
din teren în condiţii
de laborator;
imposibilitatea
realizării de teste
asupra tuturor
speciilor cu
relevanţă ecologică
Dificil de corelat
anumite schimbări
cu expunerea faţă de
anumiţi stresori
chimici, sau de a
extrapola
modificările
produse la nivelul
biomarkerului la
efectele ce se
produc asupra
întregului organism
sau chiar la nivelul
întregului ecosistem

Impune: utilizarea
unui echipament
sofisticat pentru
analiza produşilor
toxici şi un nivel
ridicat de expertiză
tehnică; stabilirea
factorilor ce
afectează
bioacumularea (
sex, mărime,
vârstă); semnificaţie
ecologică dificil de
interpretat

Valoarea
generală

Măsurători
esenţiale ce
vizează calitatea
apei, cu referire la
produşii toxici

Măsurători
esenţiale ce
vizează toxicitatea
sedimentelor

În mod curent este
mai utilă pentru
indicarea expunerii
şi nu a efectelor

Potenţial ridicat
pentru detectarea
unor produşi toxici
cunoscuţi;
permite evaluarea
expunerii faţă de
aceştia, dar
necesită o bună
cunoaştere a
factorilor interni şi
externi ce
afectează
acumularea

De menţionat că deşi testele de toxicitate sunt măsurători utile ale
calităţii, ele nu pot identifica diferiţii produşi toxici responsabili de efectele
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observate. Identificarea şi evaluarea toxicităţii combină o serie de manipulări
chimice, tehnici de chimie analitică precum şi diferite teste de toxicitate
pentru determinarea componentelor ce cauzează efectele observate. Există
numeroase protocoale pentru evaluarea şi identificarea substanţelor toxice
din ecosistemele acvatice (apă dulce sau marină, USEPA 1991a, 1996a) sau
terestre.

(după Sutton et al., 1999)

Figura 3.18. Principalele substanţe din atmosferă (eventualii parametri), sursele şi
problemele pe care le creează, precum şi complexitatea relaţiilor.

Utilizarea biomarkerilor. Un "biomarker" este o variaţie la nivelul
componentelor sau a proceselor celulare sau biochimice, a structurii şi a
funcţionării acestora ce poate fi măsurată într-un sistem biologic sau într-o
probă. Sunt incluse schimbări la nivelul activităţilor enzimatice, schimbări
biochimice, fiziologice, histopatologice precum şi diformităţi fizice. În cazul
ecosistemelor acvatice grupul cel mai studiat îl reprezintă peştii
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(Holdway et al., 1995). Utilizarea cea mai promiţătoare a biomarkerilor este
aceea ca instrument în screening pentru detectarea expunerii la diferiţi
contaminanţi. Totuşi, biomarkerii oferă puţină informaţie asupra efectelor
contaminanţilor chimici şi este dificil să se coreleze schimbările de la nivelul
acestora cu efectele asupra întregului organism, la nivelul populaţiei sau la
cel al întregii biocenoze. Cu toate acestea biomarkerii sunt frecvent utilizaţi
pe plan mondial atât în ecosistemele avatice cât şi în ecosistemele terestre.
Măsurarea bioacumulării. Cele două dificultăţi majore în
identificarea impactului substanţelor toxice în ecosistemele în care ajung se
datorează faptului că cel mai ades, evenimentele care le induc au un caracter
episodic, iar substanţele toxice pot să producă efecte la concentraţii foarte
joase. În acele zone în care se ştie sau se bănuieşte că este posibilă apariţia
unor contaminanţi, monitoringul concentraţiei acestora în diferite grupe de
organisme poate să fie o tehnică folositoare, în special atunci când
concentraţiile acestora în apă sau în sol sunt prea scăzute pentru a fi
măsurate prin metodele chimice.
Dezavantajul utilizării acestor situaţii este acela că trebuie ştiut care
este substanţa toxică implicată. Datorită complexităţii în creştere a diferitelor
emisii industriale, nu este întotdeauna posibil să identificăm substanţele
toxice implicate. O serie de fenomene biologice care pot ajuta în aceste
situaţii sunt încadrate în conceptul general de bioacumulare (Connell, 1981).
Bioacumularea este un proces important prin care diferitele substanţe
chimice pot afecta organismele. Aceasta înseamnă creşterea concentraţiei
unei substanţe chimice în corpul organismelor, comparativ cu cea din
diferitele medii (sol, apă, aer). Procesul de acumulare, a diferiţilor compuşi
intraţi în corpul organismelor, se desfăşoară mai rapid decât cele de
metabolizare sau de excreţie. Înţelegerea procesului dinamic care este
bioacumularea este de mare importanţă pentru protecţia bunăstării
organismelor faţă de efectele nocive ale expunerii la diferitele chimicale şi a
devenit un element important în reglarea utilizării acestora.
Mărimea bioacumulării depinde de concentraţia substanţei chimice în
mediu, de cantitatea de substanţă ce ajunge în organism şi de timpul folosit
pentru depozitare, metabolizare sau excreţie. De asemenea sunt importante
caracteristicile substanţelor (solubilitatea în apă şi lipide).
În strânsă corelaţie cu termenul de bioacumulare se mai folosesc o
serie de termeni ca: absorbţia, depozitarea, bioconcentrarea, bioamplificarea.
Absorbţia – descrie intrarea unei substanţe chimice în corpul unui
organism, prin respiraţie, ingestie sau prin absorbţia prin piele, fără a se
urmări ceea ce se va întâmpla ulterior cu aceasta (depozitare, metabolizare
sau excreţie).
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Depozitarea – ce se confundă adesea cu bioacumularea, înseamnă
depunerea temporară a substanţei în diferitele ţesuturi sau organe ale
corpului. Depozitarea este numai o faţetă a procesului de bioacumulare.
(Termenul poate fi aplicat şi altor procese naturale, cum ar fi depunerea
grăsimilor în corpul animalelor care hibernează sau acumularea amidonului
în seminţe).
Bioconcentrarea – este un proces specific al bioacumulării, prin care
concentraţia unei substanţe din corpul organismului creşte comparativ cu cea
din mediu (aer, sol, apă). Deşi procesul este acelaşi pentru substanţele
naturale ca şi pentru substanţele chimice sintetizate de om, procesul de bioconcentrare se referă de regulă la substanţele străine organismului.
Bioamplificarea – descrie procesul de acumulare a substanţelor
chimice la diferitele niveluri trofice. Apare atunci când concentraţia creşte
de-a lungul lanţurilor trofice ca expresie a legăturilor dintre diferitele grupe
de organisme. Prin bioamplificare, concentraţia chimicalelor la nivelul
organismelor aflate la capătul lanţului trofic poate creşte foarte mult, cu
efecte din cele mai grave. Din fericire nu toate căile duc la bioamplificare.
Procesul de bioacumulare - este un proces normal, esenţial pentru
creşterea şi dezvoltarea organismelor. Acestea acumulează zilnic o serie de
nutrienţi, vitamine, minerale, acizi graşi şi aminoacizi esenţiali. Ceea ce
interesează în mod special este bioacumularea unor substanţe la acele nivele
ce devin dăunătoare pentru organism. Deoarece bioacumularea este
rezultatul net al interacţiunii dintre absorbţie, depozitare şi eliminare, vom
analiza pe rând aceste procese.
Absorbţia – bioacumularea, începe din momentul pătrunderii
substanţelor chimice din exterior în celulele organismelor. Absorbţia este un
proces complex ce nu este pe deplin elucidat. Se ştie că substanţele chimice
tind să se deplaseze sau să difuzeze, pasiv, din zonele cu concentraţie
ridicată către cele cu concentraţie scăzută. Forţa sau presiunea de difuziune
este cunoscută ca potenţial chimic. O serie de factori pot să crească
potenţialul chimic al unor substanţe. Spre exemplu cele lipofile, nu se
amestecă bine cu apa, dar se amestecă bine cu lipidele, deci vor tinde să
treacă cât mai repede din apă în interiorul celulelor unde mediul este mai
lipofil.
Depozitarea – aceiaşi factori ce afectează absorbţia unei substanţe
chimice continuă să opereze şi în interiorul organismului, împiedicând
reîntoarcerea acesteia la exterior. Unele dintre aceste substanţe sunt atrase
către anumite zone, se cuplează cu proteinele sau se dizolvă în lipide şi se
depun temporar. Dacă absorbţia încetineşte sau se opreşte, corpul poate
elimina respectivele substanţe.
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Un factor important pentru absorbţie şi depozitare este solubilitatea
substanţelor chimice în apă. În general, compuşii foarte solubili în apă au un
potenţial scăzut de bioacumulare chiar şi dacă au ajuns în organism.
Depunerea chimicalelor toxice în rezervele de grăsimi ale organismului
constituie una dintre căile de detoxifiere, dar folosirea lor ca surse de energie
poate duce la remobilizarea toxicelor şi deci la necazuri.
Eliminarea – un alt factor ce afectează bioacumularea este reprezentat
de capacitatea organismului de a metaboliza/elimina substanţele toxice.
Această capacitate diferă de la un organism la altul, de la o specie la alta şi
depinde şi de caracteristicile substanţei respective. Unele reacţii metabolice
pot schimba solubilitatea metaboliţilor. Factorii ce afectează metabolismul
determină cel mai adesea realizarea potenţialului de bioacumulare al unei
substanţe. Atunci când expunerea încetează, corpul metabolizează şi elimină
treptat diferitele chimicale.
Această explicare simplificată nu acoperă în întregime spectrul larg de
factori ce controlează procesele descrise. Bioacumularea ca proces normal
poate crea necazuri organismelor numai atunci când este depăşit echilibrul
dintre expunere şi bioacumulare. Uneori bioacumularea constituie un
mecanism de protecţie, deoarece corpul poate acumula substanţele necesare.
Detecţia timpurie a schimbărilor. Testele de mortalitate pot fi o
componentă a unui program pentru detectare timpurie a schimbărilor ce pot
să apară într-un ecosistem. Dacă efectele potenţial nefavorabile produse de o
perturbare la nivelul unui ecosistem pot să fie prevăzute sau detectate rapid,
măsurile de management eficiente pot preveni deteriorarea acestuia.
Programe specifice şi sensibile de detectare timpurie pot fi elaborate
pentru a furniza mai întâi informaţie predictivă bazată pe folosirea
rezultatelor evaluării toxicităţii unor substanţe în teste de laborator şi apoi
prin detectarea lor timpurie în condiţiile din teren. Fiecare din cele două
soluţii implică măsurarea răspunsurilor subletale ale organismelor.
Măsurarea bioacumulării, utilizarea biomarkerilor, sau testele
biologice prin folosirea speciilor sensibile, sunt tehnicile cele mai folosite.
Bioacumularea este o integrare a contaminanţilor din apă, sedimente,
sol sau atmosferă specifică organismelor, aşa că trebuie măsuraţi compuşi de
tip mai special. Biomarkerii şi testele biologice furnizează răspunsuri mai
generale la impactul acut sau cronic; analizele chimice identifică tipul
specific de stresor care necesită elaborarea unor măsuri de management.
3.5.3. Evaluarea ecologică.
Urmăreşte în primul rând să măsoare structura şi modul de funcţionare
al sistemelor ecologice (Tabelul 3.11). În principal, implică măsurătorile
realizate în teren şi examinează diferitele efecte pe baza: analizei abundenţei
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relative şi a diversităţii specifice, a structurii şi a compoziţiei biocenozei
precum şi a modului în care acestea se schimbă ca o consecinţă a impactului
cu stresori cunoscuţi sau necunoscuţi.
Un sumar al tehnicilor folosite pentru evaluarea ecologică arată de
asemenea varietatea de grupuri taxonomice care au fost alese pentru a fi
folosite în evaluarea ecologică a ecosistemelor (Tabelul 3.12). În cazul
ecosistemelor acvatice spre exemplu macro-nevertebratele, peştii, algele,
macrofitele, bacteriile sunt grupele selectate ca indicatori.
Tabelul 3.11. Trecere în revistă a unor caracteristici structurale şi funcţionale ce
constituie posibili indicatori majori ai stării ecosistemelor acvatice (A) şi terestre (B).
Aceşti parametrii pot fi monitorizaţi pentru aprecierea schimbării din ecosisteme, precum
şi pentru alegerea metodelor ce evidenţiază diferitele tendinţe.
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Tabelul 3.12. Metode de evaluare ecologică şi parametrii măsuraţi
Abordarea

Indici de diversitate

Indici biotici

Metabolismul
biocenozei
Structura asociaţiilor
de nevertebrate
pentru evaluările
rapide, metode
cantitative
caracteristice,
specifice pentru
anumite situri
Structura asociaţiilor
de macrofite

Structura asociaţiilor
de peşti, biomarkerii
(biochimici, fiziologici,
imunopatologici şi
histopatologici)

Structura şi biomasa
asociaţiilor de alge

Structura asociaţiilor
de bacterii, fungi şi
protozoare

Parametrii de
măsurat

Diverşi indici

În principal, alge
şi nevertebrate

Flora şi fauna
bentonică

Macronevertebratele

Macrofitele

Peştii

Algele

Bacterii, fungi şi
protozoare

Avantaje
Reprezintă un sumar al
complexităţii datelor,
uşor de înţeles, permit
comparaţia între situri
şi pentru diferite
momente în timp
Simpli, uşurează
interpretarea datelor
complexe, pot furniza
informaţii asupra
răspunsului unor
contaminanţi specifici
Integrează rapid
impactul asupra
bentosului, relativ uşor
de înţeles şi de analizat
Integrează cel mai bine
informaţia obţinută la
scara spaţio-temporală,
informaţie de bază
suficientă, bună
capacitate de diagnostic

Uşor de prelevat,
răspund unor categorii
de impact

Uşor de prelevat,
bine cunoscuţi sub
aspect taxonomic

Sensibile, relativ bine
cunoscute sub aspect
taxonomic, au un bun
potenţial de diagnostic
Organismele ce joacă
un rol cheie în structura
şi funcţionarea
ecosistemelor, prin
schimbările pe care le
evidenţiază pot
reprezenta indicii ale
unui impact

Dezavantaje
Semnificaţia ecologică
a indicilor este neclară,
deoarece, poate fi
afectată de modul de
prelevare şi de o serie
de factori analitici
Folosirea lor în scop
de diagnostic impune
cunoaşterea toleranţei
faţă de contaminant
Tehnic nu a fost
probat, mai puţin
folositor în zonele
perturbate, capacitate
de diagnostic neclară
Se leagă de
modalităţile complexe
de modelare,
rezultatele sunt mai
greu de înţeles decât în
cazul altor tehnici

Se constată o slabă
cunoaştere a factorilor
ce afectează structura
asociaţiilor,
insensibilitate faţă de
anumiţi contaminanţi
Se constată o slabă
cunoaştere a factorilor
ce descriu dinamica
populaţiilor şi calitatea
apei, fauna din zona
temperată este sărăcită,
tehnicile ce utilizează
biomarkerii necesită
un echipament adesea
sofisticat şi un nivel
ridicat de expertiză
Identificarea cere un
nivel ridicat de
expertiză, analiza
asociaţiilor puţin
testată
Populaţiile se pot
reface rapid şi deci
sunt improprii pentru
monitoring, taxonomia
şi răspunsul faţă de
contaminanţi mai slab
cunoscute

Apreciere
generală
Atractivi prin simplitatea
lor, dar valoarea lor
ecologică rămâne sub
semnul întrebării
Utilizare limitată datorită
necesităţii de a cunoaşte
toleranţa diferitelor grupe
de bază caracteristice
siturilor studiate
Tehnica are potenţial, dar
sensibilitatea şi
posibilităţile ei de
diagnostic nu au fost
demonstrate
Are mare potenţial pentru
detectarea impactului şi
unul rezonabil pentru
stabilirea cauzelor

Utilizare limitată

Utilizarea structurii
comunităţilor este mai
recomandată pentru zonele
tropicale, decât pentru cele
ce caracterizează zonele
temperate

Abordarea asociaţiilor are
un bun potenţial

Puţin utilizate în prezent,
se impune o intensificare a
cunoaşterii lor sub aspect
taxonomic şi ca valoare de
diagnostic
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Răspunsurile diverselor grupe de nevertebrate la tipurile specifice de
contaminare chimică sunt bine documentate mai ales pentru apele din
emisfera nordică (Hellawell, 1986).
Comunităţile de macro-nevertebrate furnizează indicatorul cel mai
bine dezvoltat pentru caracterizarea ecosistemelor acvatice. Datele asupra
nevertebratelor sunt analizate prin agregarea lor în diferiţi indici biotici. Ei
se bazează pe premiza că toleranţa faţă de diferiţi contaminanţi diferă între
speciile taxonilor superiori; se realizează astfel scorurile de toleranţă faţă de
contaminant.
Dezvoltarea scorurilor de toleranţă faţă de contaminant ridică două
probleme.
Mai întâi, care sunt tipurile de contaminanţi, sunt de natură organică,
produc acidifiere, sunt metale grele?
Secundo, mulţi indici de toleranţă sunt dezvoltaţi pentru identificările
la nivel de familie sau chiar mai sus (multe grupe de nevertebrate nu sunt
bine cunoscute sub aspect taxonomic peste acest nivel), ceea ce se
recunoaşte pentru unele grupe este faptul că taxonii care le constituie pot să
varieze în mare măsură în toleranţele lor.
Peştii au un potenţial considerabil pentru a fi folosiţi în bioevaluarea
calităţii apelor. Populaţiile şi asociaţiile de peşti sunt receptive la diferiţi
factori de stres şi pot fi puternic influenţate de schimbările hidrologice şi de
structura fizică a habitatului (de exemplu de resturile organice, substratul şi
dimensiunile sistemului acvatic, ca şi de barierele în calea migraţiei).
Populaţiile şi comunităţile de peşti se schimbă şi sunt receptive la factorii
ambianţi la scară de timp mult mai mare decât celelalte organisme acvatice
(alge, macro-nevertebrate).
Diatomeele perifitice sunt de asemenea folosite la analiza râurilor
(Marea Britanie - Whitton&Kelly, 1995).
Cercetările au demonstrat că siturile ecologice perturbate au asociaţii
diferite de diatomee comparativ cu cele intacte, sugerând că acest aspect ar
putea să fie folosit în studiile de rutină pentru identificare perturbărilor. S-a
mai stabilit că unele grupuri de diatomee sunt bine corelate cu contaminanţii
din apă şi deci tehnica utilizării lor poate să aibă potenţial de diagnostic.
Bacteriile, protozoarele şi fungi nu au fost folosite foarte frecvent în
studiile privind starea de sănătate a ecosistemelor, dar bacteriile şi
protozoarele sunt folosite extensiv pentru a testa dacă apele sunt sigure
pentru diferitele categorii de utilizare de către oameni.
Potenţialul pentru dezvoltarea procedurilor ce utilizează populaţiile de
macrofite este în mod curent subevaluat şi pentru moment există puţine
protocoale universal aplicabile.
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Înainte de a alege un grup taxonomic special ca parametru pentru
măsurarea stării ecosistemului, cei ce realizează programul de monitoring
trebuie să verifice dacă grupul taxonomic ales îndeplineşte următoarele
condiţii:
o parametrul măsurat reflectă condiţia ecologică sau integritatea sitului,
a bazinului sau a regiunii ce va fi monitorizată
o activităţile legate de prelevarea probelor şi analizele datelor pot fi
foarte bine standardizate
o răspunsul poate fi măsurat rapid, ieftin şi credibil
o răspunsul să aibă valoare de diagnostic.
Evaluarea biologică rapidă. (Biological Rapid Assessment – RBA)
este o metodă ce încearcă să îmbine o serie de cerinţe legate de obţinerea
rapidă a unor date - nu necesar cantitative - de pe suprafeţe geografice largi,
cu ajutorul unor tehnici de prelevare eficiente sub raportul costurilor.
Tehnicile rapide sunt indicate pentru determinarea mărimii unor
probleme. Informaţii suplimentare asupra acestei metode sunt furnizate de
Resh&Jackson, 1993, Lenat&Barbour, 1994 şi Resh et al., 1995.
Datele obţinute prin RBA pot fi folosite pentru auditul la scară largă,
în scopul realizării unor activităţi de screening, pentru management şi în
vederea folosirii sistemelor de avertizare-alarmare timpurie. În cele mai
multe cazuri RBA trebuie să fie urmată de studii detaliate care vor folosi
metode cantitative, specifice zonei şi problemelor propuse spre evaluare.
Metodele RBA sunt recomandate pentru monitoringul rezultatelor
studiilor de mediu ce analizează procesele de reabilitare sau proiectele de
restaurare ale ecosistemelor de ape curgătoare şi pentru configurarea
trăsăturilor de bază ale acestora atunci când sunt utilizate în studiile de
impact.
Metodele RBA de colectare a probelor sunt simple în comparaţie cu
cele necesare pentru analizele cantitative. Ele pot folosi numai o singură
zonă de prelevare comparativ cu situaţiile impuse de prelevarea în scopuri
statistice, fapt ce presupune existenţa unui set de situri, care să justifice
diferenţele dintre acestea. Din materialul colectat pot fi identificate numai
sub-probe şi numai la nivel de familie sau gen şi nu la nivelul de specie.
Datele de abundenţă pentru taxonii identificaţi nu sunt folosite de aceste
modele. Toate aceste elemente fac metodele de RBA inutilizabile pentru
analizele cantitative. De exemplu, atunci când prelevarea probelor trebuie să
se facă în amonte şi în aval de punctul de deversare al contaminanţilor,
selectarea unor situri de control (martor) corespunzătoare poate să fie
nesemnificativă. Limitările altor aspecte ale protocolului ca de exemplu
metodele de colectare, metodele de prelucrare şi analiză a probelor pot să nu
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asigure nivelul de detaliere necesitat de analiza variaţiei dintre probe. Efectul
cumulativ al acestor limitări restricţionează utilizarea metodelor RBA,
făcând dificilă aplicarea sau modificarea lor pentru alte situaţii decât acelea
pentru care fost proiectate.
Evaluarea ecologică a întregului ecosistem. Conservarea, întreţinerea,
reabilitarea şi restaurarea “ecosistemelor naturale“ şi a “integrităţii biotice“
sunt obiectivele importante ale activităţilor de management ale
ecosistemelor peste tot în lume (Gore, 1985; Karr, 1991; Rapport, 1991;
Norris&Thoms, 1999). Atenţia se concentrează asupra ecosistemelor
naturale ce includ: apele curgătoare, apele stătătoare, apele subterane, zonele
umede (wetlands), delte, estuare, mări şi oceane pe de o parte; ecosisteme
forestiere, ecosisteme cu vegetaţie ierboasă (pajişti, păşuni) sau asupra
ecosistemelor din zonele aride.
Termenul de “sănătate” este de obicei definit prin conceptul de “integritate
ecologică “ (Schofield&Davies, 1996; Karr &Dudley, 1981) înţeles ca:
“Capacitatea de suport a ecosistemelor pentru a sprijini şi menţine
procesele ecologice cheie şi comunităţile de organisme cu o compoziţie pe
specii, diversitate şi organizare funcţională comparabile pe cât posibil cu
acelea ce caracterizează habitatele naturale dintr-o regiune”.
Au fost dezvoltaţi numeroşi indici care măsoară integritatea diferitelor
ecosisteme. În principal aceştia sunt indicii de diversitate şi indicii biotici şi
sunt aplicaţi, singular sau în combinaţie cu alte măsurători în programele de
cercetare şi de monitoring (Tabelul 3.13). Deşi, se recunoaşte necesitatea
abordării unei evaluări integrate a diferitelor analize, în realitate majoritatea
agenţiilor realizează cu prioritate măsurarea unor aspecte singulare.
Indicii de diversitate necesită de obicei o estimare a numărului total
de indivizi precum şi stabilirea proporţiilor dintre diferitele grupe
taxonomice (taxa). Taxa trebuie separate, dar nu este întotdeauna nevoie să
fie identificate. Cel mai ades separarea este la nivel de specie, iar în unele
cazuri la nivel de gen sau la nivel de familie. O diversitate ridicată, prezenţa
mai multor taxoni cu un anumit de număr indivizi, caracterizează un
ecosistem mai sănătos. Un dezavantaj al acestei abordări este acela că
presupune cunoştinţe de taxonomie, a căror metode sunt adesea laborioase şi
necesită un număr mare de probe pentru a realiza semnificaţia statistică.
În ciuda limitelor, indicii de diversitate sunt recomandaţi ca parametri
pentru măsurători, pentru o varietate de motive:
¾ sunt văzuţi ca o modalitate pentru a condensa datele complexe ajutând
astfel la interpretarea acestora
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¾ utilizatorii cu o expertiză biologică redusă pot să-i înţeleagă cu
uşurinţă şi pot participa la adunarea datelor care vor fi folosite la
realizarea lor
¾ prezintă situaţia generală mai adecvat decât măsurătorile fizicochimice
¾ permit comparaţii între situri sau a momentelor în timp când la
prelevările de probe s-au folosit unităţi de mărime, metode sau
habitate diferite.
Prin combinarea echitabilităţii şi a bogăţiei taxonomice într-un indice
de diversitate se presupune că putem descrie mai bine starea biocenozei. În
general este acceptată ideea că, scăderea valorii unui indice este corelată cu
scăderea calităţii sistemului analizat. Diversitatea scăzută este considerată ca
o caracteristică a unei biocenoze stresate care tinde să fie instabilă. În
practică, există câteva probleme la aplicarea indicilor de diversitate.
Mai întâi, se produc o serie de anomalii statistice datorită supoziţiilor
pe care ei sunt bazaţi. Astfel, indicele Simpson se bazează pe presupunerea
că în comunităţile cu diversitate mai scăzută există o probabilitate redusă ca
indivizii prelevaţi randomizat să aparţină aceluiaşi taxon (Simpson, 1949).
Această supoziţie nu ia în seamă posibilitatea ca membrii aceluiaşi taxon să
aibă o distribuţie grupată din motive ce ţin de microhabitat, de relaţiile de
reproducere, sau de comportament.
Apoi, o serie de indici de diversitate (Gleason, Margalef ) care sunt
asemănători şi sunt funcţie de suprapunerea curbelor cu distribuţia
abundenţei speciilor, supoziţia de bază este că numărul de indivizi este direct
proporţional cu suprafaţa de pe care s-au prelevat probele (Gleason, 1922;
Margalef, 1958). Desigur, aceşti indici sunt probabil extrem de dependenţi
de mărimea probei. Totuşi există dubii în ceea ce priveşte semnificaţia
biologică a distribuţiilor de frecvenţă şi nu este clar în ce mod stresul
ambiant va influenţa relaţia.
O problemă legată de cei mai folosiţi indici de diversitate, în special a
celor proveniţi din teoria informaţiei, este legată de semnificaţia lor ca
parametri de măsurătoare biologică. De exemplu indicele Shannon
(Shannon, 1948) are valoarea maximă atunci când toate speciile sunt
echitabil distribuite. Din punct de vedere biologic, se presupuse că aceasta
este situaţia de dorit, în realitate el este contrazis de distribuţiile realizate în
diferitele comunităţi. O serie de factori, alţii decât contaminanţii, pot să
influenţeze acest tip de indice de diversitate. Aici sunt incluse metoda de
prelevare a probelor, mărimea probei, adâncimea de prelevare, durata
prelevării, sezonul şi nivelul de identificare taxonomică folosit. Indicii de
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diversitate bazaţi pe teoria informaţiei trebuie interpretaţi şi comparaţi cu
precauţie.
În concluzie, măsurarea diversităţii şi a efectului contaminanţilor
asupra indicilor de diversitate trebuie hotărâte înainte ca aceşti indici să fie
folosiţi. Când sunt utilizaţi asemenea indici, efectele prognozate ale
contaminanţilor asupra atributelor ecologice ale parametrilor măsuraţi sunt
stabilite foarte rar. Această critică poate fi adresată şi altor indici sau altor
abordări.
Indicii biotici. Au fost dezvoltaţi empiric ca un mijloc pentru evaluare
a efectelor contaminanţilor, în special în râuri. Mulţi sunt caracteristici
pentru o anumită zonă sau pentru un anumit contaminant (de obicei organic).
Calculul indicilor biotici necesită:
¾ numărarea tuturor indivizilor sau numărul total de taxa
¾ numărarea (sau estimări ale biomasei) grupurilor specifice ca de
exemplu toate insectele şi tubificidele sau numărul de efemere,
trichoptere, plecoptere
¾ lista în amănunţime a răspunsurilor diferitelor taxa faţă de diferiţi
contaminanţi
¾ separarea grupelor de nevertebrate şi vertebrate în funcţie de diferitele
strategii de hrănire.
Indicii biotici sunt mult mai legaţi de condiţiile care au dus la
dezvoltarea lor decât sunt indicii de diversitate. În cele ce urmează sunt
prezentate exemple de indici biotici: Indicele Comunităţilor de Nevertebrate
(Invertebrate Community Index – ICI, Deshon, 1995); Protocoalele de
Bioevaluare Rapidă (Rapid Bioassessment Protocols) folosite de USEPA –
(Shackleford, 1988; Plafkin et al., 1989; Barbour et al., 1992, 1995, 1996;
Hayslip, 1993; Smith&Voshell, 1997); Indicele Comunităţilor de Macronevertebrate (Macroinvertebrate Community Indices-MCI), folosit în Noua
Zeelandă ce include aplicaţii cantitative şi semicantitative (Stark. 1985,
1993; Collier et al., 1998); Indicele Integrităţii Biotice (The Index of Biotic
Integrity – IBI), dezvoltat la început pentru peşti (Karr, 1981; Karr et al.,
1986; Miller et al., 1988), utilizează ca parametri de măsurat bogăţia
specifică, abundenţa, structura asociaţiilor şi sănătatea animalelor. Indexul
macronevertebratelor Bentonice - Index of Biotic Integrity (B-IBI)(Kerans&
Karr, 1994; Fore et al., 1996).
Parametrii de măsurat folosiţi în aceşti indici permit evaluarea unor
aspecte legate de compoziţia şi de structura biocenozei precum şi relaţiile
dintre speciile ce alcătuiesc asociaţiile de macro-nevertebrate. Deşi indicii au
fost dezvoltaţi iniţial pentru o anumită regiune, ei pot fi aplicaţi, cu
modificări minore, pe mari suprafeţe geografice (Barbour et al., 1995).
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Tabelul 3.13. Indici pentru evaluarea apelor curgătoare ce se bazează pe
analiza grupelor de organisme şi a habitatelor lor naturale .

Indicele
1
Indici de saprobitate
Biol. Efect. Org. Load. (BEOL)
Coupling Analysis
Relative Purity
Saprobic Index (S)
Saprobic Index (S)
Saprobic Index (S)
Saprobic Quotient (SQ)
Indici de diversitate
Diversity Index (d)
Diversity Index (H')
Diversity Index (d)
Diversity Index (d)
Diversity Index (d)
Diversity Index (d)
Diversity Index (d)
Equitability (e)
Ephem., Plec., Trich. (EPT) index
Index of Well Being (iWB) Score
Lognormal Distribution
Number of individuals per taxon
Percent dominant family
Ratio tubificids/other macroinv.
Ratio insects/tubificids
Ratio L. hoffmeisteri/other tubificids
Ratio Gammarus/Asellus
Ratio Scrapers/Filtrators/Collectors
Ratio Shredders/Total macroinv.
Ratio EPT/ Chironomidae
Sequential Compar. Index (SCi)
Taxa Richness (S)
Total Number of Individuals ( TNI )
Williams' Alpha Index
Indici de comparaţie
Biological Condition Score
Biotic Condition Index
Cluster Analysis
Coefficient of Association
Coefficient of Similarity
Coefficient of Similarity
Community Loss Index
Community Similarity Index
Community Similarity Index
Community Similarity Index
Comparative Measure
Comparative Measure
Distance Measure
Environment.Quality Index (EQI)
Fluctuation Index (D)
Indicator Assemblage Index (IAI)
Index of Similarity (IS)
Quotient of Similarity (QS)
Species Deficit (SP)

Com.
PAMFV
M
PAM
PAMFV
PAMFV
D
P

DM
M
F
D
PAMFV
M
M
M
M
M
M
MD
M
AM
PAMFV
PAMFV

M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
D
M

M

Bibliografie
Knöpp 1954
Buck 1974
Knöpp 1954
Pantle & Buck 1955; DIN 58410
Zelinka & Marvan 1991
Sladecek 1984, 1986
Dresscher & Van der Mark 1975
Simpson 1949, Pielou 1969
Shannon & Weaver 1949, 1963
Margalef 1951
Menhinick 1964
McIntosh 1967
Wilhm & Dorris 1962
Lloyd et. al., 1968
Alba-Tercedor & Sanchez-Ortega, 1988
Plafkin et. al., 1989
Gammon 1980; Plafkin et al., 1989
Preston 1949; Patrick 1973
Helawell 1986; Plafkin et al., 1989
Shackleford 1988
Goodnight & Whitley 1960
King & Ball 1964
Brinkhurst 1966
Hawkes & Davies 1971
Merritt & Cummins 1984
Swift et al., 1988ab
Ferrington 1987
Cairns et al., 1968
Helawell 1986; Plafkin et al., 1989
Helawell 1986; Plafkin et al., 1989
Fischer et al., 1943
Plafkin et al., 1989
Winget & Mangum 1979
Plafkin et al., 1989
Looman & Campbell 1960
Jaccard 1912; Boesch 1977
Kulczynski 1948
Courtemanch & Davies 1987
Bray & Curtis 1957
Morisita 1959
Pinkham &Paarson 1976
Czekanowski 1913
Raabe 1962
Sokal 1961
Sweeting et al., 1992
Dubois 1973
Shackleford 1988
Mountford 1962
Sorensen 1948
Kothè 1962
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Indicele biotic
Average Score Per Taxon
(ASPT)
Belgian Biotic Index (BBI
Biol. Index of Pollut. (BIP)
Biotic Index (IB)
Biotic Index (IB)
Biotic Index (BI)
Biotic Index (BI)
Biotic Index (BI)
Biotic Index (BI)
Biotic Index for Duero Basin
Biotic Index modif. Rio Segre
Biotic Score (BS)
Biotic Score modif. La Mancha
Biotic Score modif. Rio Jarama
BMWP-Score (BMWP)
BMWP Spanish modif. (BMWP')
Cemagref Diatom Index (IDC)
Chironomid Index (Ch.I.)
Ch.I. based on pupal exuviae
Damage Rating
Departm. of Environm. Class.
Diatom Index (IDD)
Diatom Index (ILB)
Diatom Index (IPS)
Diatom Index (IFL)
Diatom Index (ILM)
Diatom Index (CEC)
Extended Biotic Index (EBI)
EBI Italian modif (EBI)
EBI Spanisch modif (BILL)
Index of Biotic Integrity (IBI)
Family Biotic Index (FBI)
Generic Diatom Index (IDG)
Global Biotic Index (IBG)
Glob. Biot. Qual. Index (IQBG)
Ichthygological Index
Lincoln Quality Index (LQI)
Macroindex
Median Diatomic Index (MI)
Pollution index (I)
Quality Index (K135, K12345)
Quality Rating System (Q-value)
Simplified Biotec Index (SBI)
Trent Biotec Index (TBI)

Com.

Bibliografie

M

Armitage et al., 1983

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PAD
M
M
V
MF
AD
AD
AD
AD
AD
AD
M
M
M
F
M
AD
M
M
F
M
M
AD
M
M
M
MF
M

De Pauw & Vanhooren, 1983; NBN T92-402
Graham, 1965
Tuffery & Verneaux, 1968
Tuffery & Davaine, 1970
Chutter, 1971
Hawmiller & Scott, 1977
Winget & Mangun, 1977
Hilsenhoff, 1982
Gonzalez del Tanago & Garcia Jalon, 1984
Palau & Palomes, 1985
Chandler, 1970
Gonzalez del Tanago et al., 1979
Gonzalez del Tanago & Garcia Jalon, 1980
Chesters, 1980; Armitage et al., 1983
Alba-Tercedor & Sanchez-Ortega, 1988
Cemagref, 1984
Bazerque et al., 1989
Wilson & McGill, 1977
Haslam & Wolseley, 1981
DOE UK, 1970
Descy, 1979
Lange-Bertelot, 1979
Cemagref, 1982-1984
Fabri & Leclerq, 1984-1986
Leclerq & Maquet, 1987
Descy & Coste, 1991
Woodiwiss, 1978
Ghetti, 1986
Prat et al., 1983; 1986
Karr et al., 1986
Hilsenhoff, 1987; 1988
Rumeaux & Coste, 1988
Verneaux et al., 1984; AFNOR T 90-350
Verneaux et al., 1976
Badino et al., 1991
Extance et al., 1987
Perret, 1977
Bazerque et al., 1989
M Beck, 1955
Tolkamp & Gardeniers, 1977
Flanagan & Toner, 1972
Jordana et al., 1989
Woodiwiss, 1964
Bibliografia citată de către De Pauw et al., 1992

Legendă: Com. = comunitatea; A = perifiton; D = ditomee; F = peşti; M = macronevertebrate;
V = vegetaţie acvatică; P = plancton.

96

USEPA a dezvoltat protocolul pentru bioevaluare rapidă pentru a fi
utilizat în analiza diferitelor tipuri de ape curgătoare (Plafkin et al., 1989).
Acest protocol permite evaluarea diversităţii biocenozei ca indicator de
măsură al calităţii apei. Prezenţa contaminanţilor este indicată de absenţa
grupelor de macro-nevertebrate bentonice (Ephemeroptera, Plecoptera, şi
Trichoptera - EPT ) sensibile faţă de aceştia, sau de dominaţia grupelor
tolerante faţă de contaminanţi (oligochete şi chironomide).
În general, o faună de macro-nevertebrate bentice săracă poate să
indice existenţa unei perturbări. Totuşi, nivelul nutrienţilor în zonele
superioare ale apelor curgătoare este scăzut în mod natural şi poate să
explice productivitatea scăzută şi numărul redus de specii de macronevertebrate. Parametrii cei mai eficienţi sunt aceia care răspund la un
spectru cât mai larg de influenţe umane (Fore et al., 1996; Karr&Chu, 1999).
Testând capacitatea a 20 de parametri bentonici, folosiţi în 30 de
protocoale pentru a face diferenţa între siturile perturbate şi siturile minim
afectate din California, Resh şi Jackson (1993) au constatat că măsurătorile
cele mai bune pentru studiul lor au fost cele ce vizau bogăţia în specii şi
anume, doi indici biocenotici (indicele lui Margalef şi indicele biotic al
familiilor a lui Hilsenhoff) şi un parametru al grupelor funcţionale trofice
(procentul de scrapers - răzuitori). Cei doi autori accentuează faptul că ambii
parametri măsuraţi ca şi protocoalele lor trebuie să fie calibrate pentru
diferitele regiuni ale unei ţări şi probabil, pentru tipurile diferite de impact
(stresori).
Într-un studiu cu 28 de nevertebrate ca parametri ai măsurătorilor,
Kerans şi Karr (1994) au demonstrat caracteristici semnificative pentru 18
dintre ei şi au folosit în final 13 pentru realizarea indicelui B-IBI.
Una dintre trăsăturile indicelui IBI bazat pe asociaţiile de peşti
(Harris&Silveira, 1999) care nu s-a găsit pentru indici bentonici este aceea
că el poate să încorporeze parametri ai stării organismelor analizate la nivel
individual.
Indicii de similaritate. Comunităţile de organisme din două
ecosisteme pot să fie similare (asemănătoare) sau disimilare (deosebite).
Asemănarea (sau deosebirea) poate fi măsurată, evaluată şi pot fi corelată cu
aspectele privind starea de calitate a componentelor urmărite. Analiza poate
utiliza şi parametrii fizici sau chimici. Au fost elaboraţi şi propuşi numeroşi
indici de similaritate numerică.
Pachetul de programe PATN (Belbin, 1993; Belbin&Mcdonald,
1993), include un domeniu larg de metode de măsură a similarităţii precum
şi tehnici pentru examinarea structurii biocenozei, a modelelor de distribuţie
a speciilor, a gradului de asociere şi a similarităţii între situri şi specii.
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Analiza principalelor grupe trofice. Figura 3.19 şi Figura 3.20,
ilustrează modul de organizare a unor reţele trofice.

(modificare după Vannote et al., 1980)

Figura 3.19. Schimbarea progresivă a atributelor structurale ale reţelei trofice
de-a lungul unui râu.
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O serie de indici biotici sunt realizaţi pe presupunerea că procentul de
organisme cu diferite strategii de hrănire se poate schimba datorită
contaminării ecosistemului (ex. speciile colectoare vor fi mult mai
abundente decât speciile de detritivore în condiţii de contaminare) sau că
organismele omnivore vor fi mult mai tolerante faţă de contaminanţi decât
organismele specializate trofic. Există dubii dacă aceste reguli generale sunt
adevărate şi dacă este posibil să încadrăm grupele de organisme în diferite
strategii de hrănire (Resh&Jackson 1993).
Speciile ce pot fi încadrate în grupe care să hrănesc în acelaşi mod,
formează grupele trofice funcţionale. De exemplu, bacteriile pot să fie
autotrofe fotosintetizante, bacterivor-detritivore, algivore, omnivore,
saprofite sau răpitoare. Grupe trofice au fost identificate şi în cazul peştilor:
ei pot să fie prădători, ierbivori, omnivori sau paraziţi. Utilitatea folosirii
grupelor trofice funcţionale nu a fost demonstrată pentru macronevertebratele bentonice şi conceptul nu este considerat ca fiind de încredere
în acest caz (Karr&Chu 1997).

Figura 3.20. Ilustrarea relaţiilor trofice dintre asociaţiile faunale cheie în ecosistemele
forestiere.
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Grupele trofice reprezintă un mod de evaluare a modulelor
trofodinamice în diferite tipuri de ecosisteme şi descriu echilibrele la nivelul
strategiilor de hrănire în asociaţiile faunistice. Un dezechilibru în structura
trofică indică o situaţie de stres. Organismele ce manifestă anumite
preferinţe trofice, ca de exemplu erbivorele, macrodetritivorii, (scrapers,
piercers şi shredders) sunt relativ sensibile şi sunt bine reprezentate numai
în apele nepoluate. Speciile generaliste, ca de exemplu colectorii şi
filtratorii, au un spectru mai larg de preferinţe de hrană decât organismele
specializate şi De aceea sunt mai mult tolerante la contaminanţii ce pot să le
schimbe disponibilităţile de hrană (Cummins&Klug, 1979).
Bogăţia taxonomică scade în general o dată cu scăderea calităţii
habitatului în care trăiesc. Numărul şi biomasa indivizilor pot să sporească
sau scadă în funcţie de tipul de contaminant şi de organismele implicate.
Pentru a clasifica în mod corespunzător răspunsurile diferitelor grupe
taxonomice la diferitele tipuri de contaminanţii este necesar un volum
considerabil de muncă, iar sarcina este mult îngreunată de apariţia de noi
contaminanţi chimici.
Metabolismul biocenozei, o altă modalitate de evaluare integrată se
referă la măsurătorile ce vizează acest aspect al unui ecosistem sau a altor
procese ce implică nutrienţii. Măsurarea metabolismului biocenozei se
bazează pe conceptul că transferul carbonului organic printr-un ecosistem
poate fi folosit ca un parametru de măsurare, furnizând astfel informaţii
asupra stării de sănătate a acestuia.
Două procese biologice influenţează circuitul carbonului: producţia (prin
fotosinteză) şi respiraţia. În cazul ecosistemelor acvatice este argumentat
faptul că metabolismul biocenozei este sensibil la schimbările calităţii apei
(în special contaminanţii organici şi sedimentarea) şi la condiţiile ripariene
care influenţează pătrunderea luminii. Ca rezultat al acestei sensibilităţi,
metabolismul biocenozei poate să evidenţieze de timpuriu o perturbare,
înainte ca aceasta să se reflecte în schimbări la nivelul asociaţiilor de
organisme (compoziţia asociaţiilor de macro-nevertebrate). În cazul cele
două componente ale metabolismului ce trebuie măsurate, producţia
primară brută (P) şi respiraţia (R), raportul dintre acestea reprezintă
parametrul ce măsoară starea sistemului. Apele curgătore din ecosistemele
forestiere naturale sunt caracteristic heterotrofe (P/R<1) deci sunt
consumatoare de carbon. Există şi ecosisteme în care raportul P/R>1 cum
este cazul ecosistemelor fundamental autotrofe (ecosistemele tinere sau cele
foarte bogate în nutrienţi).
În consecinţă, raportul P/R este un indice cu semnificaţie ecologică.
Pentru ecosistemele acvatice metabolismul biocenozei este măsurat cel mai
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bine prin monitoringul concentraţiei oxigenului din apă. În sistemele cu
metabolism ridicat sau rapid, măsurătorile se fac timp de 24 de ore folosind
două staţii (Odum, 1956) sau o singură staţie (Bunn et al., 1997).
În sistemele cu rate metabolice scăzute sau cu o rată înaltă a
reoxigenării datorată turbulenţei ridicate (ecosistemele curgătoare, în zona
superioară împădurită), sunt recomandate procedurile pentru sisteme închise
şi se pot desfăşura pe durata de 24 de ore (Davies, 1997) sau pentru scurte
perioade de timp la maximul de intensitate luminoasă urmate de măsurători
la întuneric (Hickey, 1988). Calculul corect al parametrilor P şi R se poate
face prin înregistrarea concentraţiei oxigenului pe o anumită perioadă.
Evaluările ecologice cantitative. O metodă “cantitativă” este aceea
care permite teste riguroase şi sigure asupra impactului potenţial pentru zona
în studiu. Metodele statistice convenţionale sunt folosite pentru a stabili
cerinţele probabilistice ale observaţiilor.
Raţiunea fundamentală pentru folosirea metodelor cantitative este
aceea că ele permit folosirea metodelor de prelevare bazate pe concluzii
statistice şi deci permit o identificare explicită a mărimii efectelor şi a ratelor
erorilor de tipul I şi II. Aceste proceduri sunt mult mai sensibile la
influenţele subtile ale impactului decât tehnicile rapide de bioevaluare, când
mărimea efectului şi ratele de eroare sunt implicite pentru procedura de
modelare. În plus, procedurile cantitative ce utilizează instrumentele
statistice pot fi adaptate unor condiţii locale specifice.
Atunci când este posibil, zonele împerecheate pot fi analizate după un
proiect de tipul MBACI. Lipsa unor cunoştinţe despre variaţiile de la un an
la altul în ceea ce priveşte diversitatea din diferitele ecosisteme pledează
pentru utilizarea unor date de bază (de preimpact) obţinute pentru cel puţin
trei ani înainte de producerea modificării, prin metode de prelevare
cantitative. Această abordare reprezintă un model pentru dezvoltarea altor
protocoale pentru indicatorii biologici ce folosesc peştii, macrofitele,
diatomeele şi alte grupe taxonomice. Aspectele cheie sunt reprezentate de
programele de inspectare şi de prelevare necesare pentru obţinerea unor date
statistice care să asigure sensibilitatea dorită a rezultatelor programului de
monitoring.
Selectarea metodelor ecologice de evaluare. Dacă se va stabili
măsurarea unor parametri ecologici pentru programul de monitoring, această
decizie va dicta strategia de monitoring şi modul de realizare al diverselor
protocoale. Se va avea în vedere ca obiectivele programului să nu fie
perclitate. De exemplu, metodele de evaluare biologică rapidă pot să nu
îndeplinească cerinţele cantitative de analiză ale unui studiu de impact
caracteristic pentru un anumit ecosistem specific. Sunt vizate modul de
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prelevare, prelucrarea şi analiza probelor precum şi schema după care se va
realiza prelevarea conform cerinţelor statistice ale proiectului impuse de
îndeplinirea obiectivelor studiului. Alegerea celei mai adecvate metode este
o parte crucială a proiectului de realizare a programului. Programele de
monitoring ce încorporează aceşti parametri pentru măsurători vor fi diferite
pentru fiecare caz.
În capitolul următor sunt prezentate aspectele referitoare la prelevarea
efectivă a probelor.
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Capitolul IV

Programul de prelevare a probelor
4.1. Introducere.
Realizarea planului de monitoring a specificat în linii mari care sunt
parametrii ce vor fi măsuraţi pentru a satisface obiectivele programului de
monitoring. Pentru orice program este folositor să descrie mai întâi tipul
general de metode necesare şi mai apoi să se detalieze metodele specifice.
Abordarea generală ia în considerare poziţia, calendarul, scara spaţiotemporală şi fezabilitatea.
Monitoringul trebuie să se bazeze pe metode recunoscute şi validate
desemnate cu termenul generic de „metode standard” . Acestea sunt produse
de către instituţii ca CEN, ISO, APHA, EPA, WMO şi de către organizaţiile
naţionale pentru standarde. Metodele standard pot fi alese, propuse sau
specificate pentru utilizare de către:
• autorităţile competente → procedura uzuală
• operatorul → care, de regulă, face propuneri şi care are nevoie de
acordul autorităţilor
• experţii → de regulă, este vorba de un consultant independent care
răspunde la cerinţele operatorului, cu aprobarea autorităţilor.
După ce au fost stabilite aspectele de bază ale planului de prelevare a
probelor urmează aplicarea în practică a proiectului. Mai întâi trebuie
definite sau specificate "populaţiile" care trebuie supuse prelevării. După
aceea se iau în consideraţie cerinţele specifice datelor: parametrii de
măsurat, scara şi frecvenţa de prelevare, acurateţea şi precizia necesare şi se
va hotărî care dintre parametri se vor măsura în teren şi care în laborator.
Costurile trebuie planificate pentru a se încadra în bugetul consimţit şi
ţinându-se cont de corelaţia evidenţiată de analiza cost-eficienţă a
programelor de prelevare şi de realizare a analizelor.
Pentru măsurătorile din teren, pentru prelevarea, conservarea,
prelucrarea şi depozitarea probelor, se vor stabili protocoale
corespunzătoare. Cadrul pentru realizarea unui astfel de protocol este arătat
în Figura 4. 1., iar o serie de întrebări sunt prezente în Tabelul 4. 1.
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4.2. Măsurători şi observaţii în teren
Datele din teren pot fi obţinute manual, în mod automat sau prin
utilizarea instrumentelor cu ajutorul cărora se pot face analize de la distanţă
(remote sensing). Anumiţi parametri pot fi măsuraţi numai pe teren (ex.
debitul, umiditatea, insolaţia, temperatura). Pentru alţi parametri (ex.
oxigenul dizolvat, potenţialul redox şi eventual pH-ul), măsurarea lor pe
teren este chiar foarte indicată deoarece valoarea parametrului se poate
schimba după prelevarea probei. Alţi parametri pot fi măsuraţi şi în
laborator.
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Tabelul 4.1. Întrebări legate de planul de prelevare a probelor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Au fost identificaţi parametrii ce vor fi măsuraţi şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească ?
Datele necesare pot fi obţinute prin măsurători în teren ?
Au fost selectate cele mai adecvate tehnici de măsurare, inclusiv procedurile de calibrare ?
Cum vor fi înregistrate poziţiile staţiilor de prelevare ?
Ce observaţii ajutătoare pot fi utilizate pe teren?
Instrumentele folosite permit prelevarea de probe reprezentative ?
a) Se pot produce modificări în componenta supusă prelevării ?
b) Proba poate fi deteriorată la contactul cu instrumentele de prelevare ?
c) Cum se va face decontaminarea instrumentelor ?
d) Ce se întâmplă dacă instrumentele vin în contact cu alte elemente ce nu prezintă interes ?
Cum se va face prelevarea pentru a preveni contaminarea ?
Cum se poate preveni contaminarea probelor de către containerele de prelevare ?
Ce mărime trebuie să aibă containerele ?
Cum vor fi prezervate probele înainte de prelucrare ?
Sunt deja aplicate proceduri ce trebuie urmate ?
Ce programe sunt aplicate pentru identificarea, măsurarea şi controlul erorilor ?
a) Protocoalele de prelevare sunt scrise ?
b) Cum a fost pregătit personalul ce execută prelevările ?
c) Au fost testate competenţele personalului ?
d) Poate fi garantată integritatea probei ?
e) În protocoale au fost introduse probe martor (blankuri), duplicate ?
f) Cum vor fi rectificate problemele ?
Există resurse suficiente pentru a preveni şi rezolva situaţiile neprevăzute ce se pot produce pe teren
şi în laborator şi care pot influenţa analizele şi deci pot compromite calitatea datelor ?
Cum vor fi păstrate datele şi cum se va face accesul la ele ?
Au fost luate toate măsurile ce se impun pentru protecţia sănătăţii şi siguranţa personalului ?
a) Au fost identificate şi certificate riscurile posibile ?
b) Personalul implicat a fost atenţionat asupra posibilelor pericole şi s-au elaborat planuri
pentru reducerea riscurilor ?
c) Personalul a fost instruit pentru ca prelevarea să se facă corect ?
d) Personalul poate fi supravegheat în timpul lucrului ?

Există senzori ce pot măsura simultan mai mulţi parametri (Figura
4.2) ce pot fi instalaţi permanent în teren sau pe diferite platforme, avioane,
baloane meteo, sateliţi, cu ajutorul cărora se realizează analizele de la
distanţă (Figura 4.3). Utilizarea lor ne dă o imagine instantanee asupra
situaţiei, iar verificarea rapidă a rezultatelor obţinute permite realizarea unor
schimbări ale programului. Acestea au avantajul de a efectua măsurători
aproape continuu sau la intervale prestabilite, permiţând realizarea unor
studii ale tendinţelor temporale, eficiente sub raportul costurilor.
În teren este important să se înregistreze poziţia fiecărei staţii de
prelevare a probelor pentru a putea fi refolosită ulterior. Este necesar să se
facă o descriere atentă şi completă a siturilor şi a căilor de acces. Acest lucru
se poate realiza utilizând sistemul global de poziţionare (GPS), un sistem de
navigaţie prin satelit prin care ori ce punct de pe suprafaţa pământului poate
fi identificat relativ exact. Măsurătorile GPS au devenit acum rezonabil de
exacte (aproape 20 m).
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Dacă este necesară o poziţionare foarte exactă a siturilor de prelevare,
se poate opta pentru o metodă şi mai precisă, GPS-ul diferenţial. Cu
receptoare de înaltă calitate şi cu GPS-ul diferenţial acurateţea măsurării
poate să fie de până la 1m. Este important să se folosească un singur sistem
de coordonate şi să se specifice ce sistem este folosit, data şi proiecţia. Un sit
identificat cu o latitudine şi o longitudine la o anumită dată poate să fie cu
până la 200 m mai departe de un sit identificat cu aceeaşi latitudine şi
longitudine la o dată diferită.
Datele obţinute sunt trecute în registre, fişe de teren sau pot fi
transferate prin telemetrie direct la laboratoare
Dacă pentru realizarea măsurătorilor şi a programului de prelevare
sunt necesare măsuri care să asigure garanţia şi controlul calităţii, acestea
trebuie planificate din timp deoarece în teren sunt mai dificil de realizat.
Pentru parametrii care nu îşi schimbă valoarea în timpul transportului
şi al depozitării, prelucrarea se poate face în laborator. De exemplu,
nevertebratele, după prelevarea probei sunt puse imediat în fiole cu alcool şi
sunt păstrate până când sunt triate, identificate şi numărate. Pentru probele
care vor fi analizate în laborator, fixativii, conservanţii şi depozitarea la rece
pot minimaliza modificările în timpul transportului.
La fiecare vizită trebuie notate starea ecosistemului şi vremea
deoarece valorile acestor factori pot să influenţeze evoluţia variabilelor ce
vor fi măsurate. De exemplu, schimbările vitezei vântului şi gradul de
acoperire a cerului de către nori pot să influenţeze temperatura şi ulterior
cantitatea de oxigen dizolvat în coloana de apă. Alte observaţii pot să
includă descrierile mirosului, ale culorii, materialul plutitor, vegetaţia
riverană sau alte condiţii semnificative pentru calitatea ecosistemului. Pentru
referirile viitoare pot fi extrem de utile înregistrările video sau cele
fotografice.
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Figura 4.2. Senzori pentru analiza unor parametri pentru sol, aer, apă.

(adaptat după Best, 1996)

Figura 4.3. Modalităţi de realizare de la distanţă a diferitelor analize, ce
contribuie la creşterea scării spaţiale.
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4.3. Prelevarea probelor
4.3.1. Aspecte generale. Poluanţii pot exista sub formă gazoasă, solidă sau
lichidă şi pot să apară în compartimentele ecosferei (atmosfera, litosfera,
hidrosfera şi biosfera), în oricare din cele trei faze.
Monitoringul trebuie să identifice diferitele tipuri de poluanţi fie ca
forme particulare în unul dintre compartimente (dioxidul de sulf în
atmosferă), fie sub mai multe forme în acelaşi compartiment sau în
compartimente diferite (metalele dizolvate sau sub formă particulată în apă).
De regulă, poluanţii îşi au originea în surse diferite, iar identificarea lor
constituie o precondiţie la realizarea planului unui program de monitoring.
După distribuţia lor spaţială, sursele de poluare pot fi clasificate în:
punctuale (sursele industriale, zonele de deversare în cazul produselor
lichide, locurile de depozitare ale deşeurilor toxice etc.), difuze (liniare autostrăzile, rutele aeriene, scurgerile din terenurile agricole, poluarea la
distanţă ca urmare a transportului poluanţilor de către curenţii atmosferici,
sau de către ape departe de sursa de emisie; sau de suprafaţă - atunci când
poluanţii provin din marile zone urbane sau de la complexele industriale).
Sursele de poluare mai pot fi clasificate în fixe şi mobile (vehiculele
motorizate). În cazul poluanţilor atmosferici, clasificarea lor se mai poate
face după înălţimea la care se produce emisia (la nivelul străzii, la nivelul
celor mai înalte clădiri, sau la diferitele nivele ale atmosferei).
Modul de emisie poate fi încadrat în următoarele categorii:
a) emisii planificate (permanente) - atunci când contaminanţii sunt
eliminaţi în mediu cu o rată cunoscută şi strict controlată
b) emisii temporare - se produc fără o planificare prealabilă datorită unor
deficienţe ce pot să apară pe parcursul unor procese tehnologice sau în
managementul măsurilor de control
c) emisii accidentale - ca urmare a unor accidente ce implică distrugerea
echipamentelor sau ca urmare a unor greşeli de exploatare, situaţii în
care valorile de emisie ating nivele foarte ridicate (cazul Cernobâl).
Clasificarea surselor de poluare permite diferenţierea a două
modalităţi diferite de abordare a programului de monitoring. Prelevarea
probelor se poate realiza la nivelul sursei (efluentului) înainte ca poluantul să
fie eliberat şi dispersat în mediu, luându-se în considerare puterea sursei şi
rata emisiei sau fără a se lua în considerare puterea sursei şi rata emisiei şi
la nivelul diferitelor compartimente (atmosferă, hidrosferă, litosferă,
biosferă).
I. Monitoringul surselor se realizează din următoarele motive:
a. determinarea ratei masei emisiunilor de către o sursă particulară şi
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evaluarea modului în care acestea sunt afectate de variaţiile proceselor
tehnologice
b. evaluarea eficienţei măsurilor de control a poluării
c. evaluarea concordanţei cu limitele admise pentru încadrarea în
standardele aprobate pentru sursele individuale.
Prelevarea probelor pentru emisii gazoase de la surse staţionare. O
trăsătură comună a multor procese industriale este aceea că diferitele emisii
au un caracter ciclic datorat în principal diferitelor operaţiuni impuse de
procesele tehnologice. De aceea este necesar ca programul de monitoring
sau de testare a surselor să fie planificat şi să se realizeze în strânsă corelare
cu acestea. Numai astfel se poate stabili dacă probele prelevate pentru
diferitele emisii sunt reprezentative pentru unitatea analizată, sunt în măsură
să confirme că sunt reprezentative pentru efluent şi că în final analiza
poluanţilor este o expresie reprezentativă a totalului emisiilor.
Pentru monitoringul corect al surselor de poluare sunt de specificat
două cerinţe importante :
În primul rând proba trebuie să reflecte cu acurateţe emisia poluantă
în orice punct specific şi la orice moment în timp, cerinţă ce impune o bună
planificare a programului de prelevare şi asigurarea unui echipament
adecvat.
În al doilea rând de o importanţă deosebită sunt aspectele ce decurg
din analizele ce caracterizează măsurătorile ce iau în considerare componentele spaţiale ale sursei ca şi rezultatele lor combinate (spaţio - temporale)
ce trebuie să caracterizeze cu acurateţe întreaga emisie. Pentru aceasta
trebuie ca emisiile să fie analizate pe transecte reprezentative pentru sursa
respectivă. În general pentru sursele staţionare sunt suficiente 8 sau 12
puncte de prelevare de probe.
Prelevarea probelor pentru emisii gazoase de la surse mobile.
Emisiile sunt analizate prin teste de emisie. Rezultatele obţinute în momentul
prelevării probelor - atunci când este vorba de poluarea produsă de
automobile sau de către avioane - sunt strâns dependente de modul de
operare (staţionare, accelerare, mers, oprire etc.) şi sunt considerate specifice
acestuia în acel moment.
Monitoringul surselor de efluenţi lichizi. Ca şi în cazul efluenţilor
gazoşi, deşeurile şi efluenţii lichizi sunt adesea neomogeni fapt ce impune
alegerea cu atenţie a staţiilor de prelevare a probelor. După stabilirea staţiei
în raport cu sursa este necesar să se aleagă o zonă cu turbulenţă ridicată în
care se realizează un bun amestec. Dacă este vorba de sisteme de canalizare,
este bine să se stabilească transecte pe parcursul acestora, iar în final să se
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realizeze prelevarea de probe din zonele de confluenţă cu alte cursuri de apă.
Atunci când compoziţia unui efluent lichid se modifică în timp, se
recomandă ca prelevarea probelor să se facă la anumite intervale de timp,
manual sau automatizat. O altă alternativă o reprezintă prelevarea la
intervale ce variază în funcţie de rata fluxului, situaţie ce permite obţinerea
unor probe compuse mai reprezentative.
Monitoringul surselor pentru efluenţi solizi. Acest tip de efluenţi sunt
rezultatul unor procese diferite şi includ : mâlul ce provine din epurarea
apelor uzate, reziduurile de cenuşă ce rezultă de la incineratoarele orăşeneşti,
sterilul de la exploatările miniere, etc. Deşeurile solide sunt cel mai puţin
omogene ca structură, iar efortul depus pentru a asigura reprezentativitatea
probelor este mult mai mare. Monitoringul mâlului ce provine din epurarea
apelor uzate este realizat foarte frecvent deoarece acţionează ca un bun
absorbant pentru metalele grele. Concentrarea poluanţilor prezintă o
deosebită importanţă atunci când acest material este utilizat ca fertilizator,
când este incinerat, aruncat în mare sau folosit la astuparea gropilor.
II. Monitoringul diferitelor componente de mediu. Planificarea
programului trebuie să asigure date adecvate pentru atingerea obiectivului
propus. Aceasta înseamnă că probele trebuie să fie reprezentative pentru
condiţiile ce caracterizează componenta analizată în momentul şi la locul
prelevării. Alegerea unei zone specifice pentru monitoring impune luarea în
considerare a următoarelor etape:
¾ identificarea scopului pentru care este util monitoringul
¾ identificarea zonelor (staţiilor) care servesc cel mai adecvat aceste
obiective
¾ identificarea cadrului general în care vor fi amplasate staţiile
¾ stabilirea zonelor cele mai reprezentative în care se vor desfăşura
activităţile de monitoring.
1. Monitoringul aerului. Problemele de poluare ale aerului diferă
foarte mult de la o zonă la alta şi în funcţie de tipul de poluant (Figura 4.4.).
Acest fapt determină diferenţieri la nivelul metodologic, al topografiei, al
caracteristicilor surselor, al comportamentului poluanţilor, iar constrângerile
legale şi cele administrative fac ca programele de monitoring să difere ca
scop, conţinut şi durată, fapt ce impune modalităţi diferite de alegere a
staţiilor Figura 4.5.).
În ceea ce priveşte zonele de monitoring distingem două mari
categorii:
A) zone situate în apropierea surselor de emisie - pentru monitoringul
unor surse singulare (individuale) sau a unor surse grupate, de mici
dimensiuni, în cadrul unor activităţi de supraveghere locală (cazul unor
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întreprinderi locale).
Acest tip de staţii se realizează în acele zone unde poate fi anticipat
nivelul maxim al concentraţiilor de poluanţi, ce pot fi estimate prin calculele
de dispersie, dar şi în apropierea sursei de emisie pentru caracterizarea
condiţiilor de fond pentru zona respectivă. În aceste cazuri este necesară
analiza înregistrărilor meteorologice atunci când se alege amplasarea
staţiilor, iar determinarea mărimii zonei de impact maxim poate fi stabilită
cu ajutorul unor modele computerizate prestabilite. Calculul concentraţiilor
(în condiţii de relativă stabilitate a condiţiilor meteo şi de diferite înălţimi de
emisie) indică de regulă o creştere rapidă a acestora către un nivel maxim în
funcţie de distanţa faţă de sursă, urmată de o scădere treptată (Figura 4.6.).

Figura 4.4. Poluarea atmosferei: sursele de poluare, transportul şi depunerea
poluanţilor în diferitele tipuri de ecosisteme.
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Figura 4.5. Monitoringul emisiilor atmosferice.

Pe ordonată sunt reprezentate concentraţiile normalizate pentru rata
emisiilor (Q), viteza vântului (U) şi curbele de variaţie pentru surse de
diferite înălţimi (H metri) şi pentru diferite limite pentru dispersia pe
verticală (L). Mai corectă este totuşi stabilirea mai multor puncte (4 - 6
pentru o sursă punctuală) de prelevare a probelor la diferite distanţe şi în
diferite direcţii faţă de sursă.
Uneori poluanţii sunt eliminaţi în aer de către o singură sursă, dar de o
manieră difuză (cazul întreprinderilor cu mai multe coşuri de evacuare) fapt
ce îngreunează calculul ratei maxime de emisie ca şi distanţa la care se
realizează concentraţia maximă.
B) zone de suprafaţă situate în acele areale în care se aşteaptă
concentraţii mai ridicate de poluanţi, cu densităţi ridicate ale populaţiei
umane, sau în zonele rurale pentru a se obţine o imagine completă a
fenomenelor luate în considerare (Figura 4.7). Deşi este foarte important să
cunoaştem amplitudinea geografică a poluării atmosferice şi să avem
informaţii strict localizate asupra surselor de poluare (putere, mărime) şi a
nivelului concentraţiilor de fond, acest lucru nu este suficient.
Realizarea unei reţele de monitoring pentru poluarea aerului poate fi tratată
în diferite moduri..
Astfel, staţiile de monitoring au fost amplasate în acele zone în care
s-au evidenţiat efecte negative asupra sănătăţii oamenilor, acest lucru
implică cunoaşterea concentraţiei poluanţilor, timpul de expunere, densitatea
populaţiei şi structura pe vârste a acesteia. De asemenea frecvenţa de apariţie
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a unor condiţii meteorologice specifice ca şi mărimea surselor pot fi utilizate
pentru eficientizarea programului de monitoring.
Un alt procedeu are la bază dozarea concentraţiilor de poluant şi
durata expunerii, corelate cu datele legate de sursa de emisie şi cu modelele
de difuzie. Zonele potenţiale pentru monitoring sunt selectate în funcţie de
reprezentativitatea lor în momentul efectuării testelor de dozaj.

(după Harrison, 1990).

Figura 4.6. Parametrii folosiţi la calculul concentraţiilor de poluanţi atmosferici

Figura 4.7. Amplasarea staţiilor de monitoring în analiza poluanţilor atmosferici.
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C) staţii (zone) pentru monitoringul de fond pentru a se obţine o
imagine asupra condiţiilor "normale", amplasate de regulă în regiunile
izolate (rezervaţii naturale) unde nu se prevăd schimbări ale modului de
utilizare a terenurilor. La nivel regional sau global monitoringul ia în
considerare schimbările concentraţiilor de poluanţi pe termen lung şi De
aceea principala cerinţă este ca întreaga activitate să se facă în staţii în care
măsurătorile de fond să poată fi realizate pe o perioadă lungă de timp şi să
fie ferite de interferenţele locale. De aceea se sugerează ca amplasarea
staţiilor să se facă în zone în care nu se prevăd modificări în modul de
utilizare al terenurilor pentru perioade anticipate de cel puţin 50-100 de ani,
îndepărtate de centrele populate, de autostrăzi, de rutele aeriene. Un bun
exemplu în această direcţie îl reprezintă proiectul OECD "Long-Range
Transport of Air Polluttants".
2. Monitoringul ecosistemelor acvatice. Poluanţii ajung în
ecosistemele acvatice pe mai multe căi:
• din atmosferă - prin depunerile uscate sau prin precipitaţii ce ajung
direct în apele de suprafaţă sau indirect din alte zone ale bazinului
hidrografic (Figura 4.4.)
• din ecosistemele terestre adiacente - prin scurgerile de suprafaţă sau
din apele subterane
• direct prin deversările efluenţilor de origine menajeră, industrială,
agricolă.
Efectele indezirabile ale acestor poluanţi se datorează :
a) stimulării dezvoltării proceselor de eutrofizare, ce duc la reducerea
cantităţii de oxigen din apă, cu efecte ecologice majore pentru
ecosistemele respective
b) efectelor toxice directe sau indirecte asupra biocenozelor acvatice
c) pierderii calităţii şi a valorilor practice ale apei, în mod special a celor
de utilitate publică.
Suplimentar monitoringului surselor de poluanţi realizat la nivelul
efluenţilor, prelevarea probelor se mai poate realiza din:
o râuri, lacuri, delte, estuare, lagune litorale, mări şi oceane pentru
obţinerea unei imagini generale asupra calităţii apei
o apa de precipitaţii, din apele subterane şi cele de canalizare (mai ales
în mediul urban), pentru evaluarea impactului surselor de poluare
o în punctele de prelevare a apei pentru diferitele categorii de folosinţă,
pentru a se stabili posibilităţile de utilizare în scopuri particulare
(potabilă, industrie, irigaţii, scăldat, etc.)
o la utilizarea sedimentelor şi a probelor biologice pentru a evidenţia
acumularea poluanţilor sau ca indicatori ai poluării.
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În afară de măsurători ale parametrilor fizico-chimici se realizează
evaluări calitative şi cantitative ale structurii biocenozelor acvatice (floră şi
faună) pentru a se obţine indicii asupra prezenţei sau a absenţei poluării,
cunoscut fiind faptul că există relaţii strânse între abundenţa şi diversitatea
specifică şi gradul de poluare. Monitoringul biologic poate fi utilizat ca un
instrument de evaluare a stării ecosistemelor acvatice.
Sunt recunoscute două cauze principale privind heterogenitatea
calităţii apei într-un sistem acvatic:
a) stratificarea, dacă sistemul este compus din două sau mai multe
straturi ce nu se amestecă între ele (cazul stratificării termice a
lacurilor adânci sau zonele de deversare ale efluenţilor în apele de
suprafaţă)
b) distribuţia neuniformă a poluanţilor într-un sistem acvatic omogen,
cum este cazul poluanţilor de tipul hidrocarburilor sau al
particulelor suspendate ce tind să plutească la suprafaţa apei.
Reacţiile chimice sau procesele biologice se pot desfăşura de manieră
diferită în diferitele zone ale sistemului. Atunci când gradul de amestecare
nu este cunoscut, se recomandă ca în prealabil să se realizeze o serie de
prelevări de probe care să permită luarea unei decizii cât mai bune asupra
locului de amplasare a staţiilor. Pentru aceasta pot fi efectuate o serie de
măsurători asupra unor parametri ce se pot măsura mai uşor şi mai rapid cum
ar fi: temperatura apei, pH-ul, oxigenul dizolvat, conductivitatea electrică,
etc.
În general se recomandă ca prelevarea probelor să se facă din mai
multe puncte, considerate reprezentative pentru întregul sistem: din masa
apei, cât mai departe de maluri sau de pereţii canalelor sau ai conductelor.
Atunci când prelevarea se face din râuri, în aval de locul de deversare
al afluenţilor, se recomandă realizarea unor transecte longitudinale, verticale
şi transversale pentru a avea siguranţa că s-au obţinut datele cele mai
reprezentative.
Studiul anumitor poluanţi necesită prelevări la mari distanţe de locul de
deversare al efluentului (cazul celor ce provoacă scăderea cantităţii de
oxigen dizolvat). În alte cazuri (analiza unui efluent cu activitate temporară),
este de dorit ca prelevarea să se realizeze cât mai aproape de zona deversării,
în punctul de amestec, pentru a se evidenţia fluctuaţiile pe termen scurt ale
concentraţiilor.
Dacă se urmăreşte cunoaşterea valorilor medii ale calităţii apei pe
termen lung atunci prelevarea se va face în puncte situate în aval de locul de
deversare unde dispersia longitudinală şi amestecul nivelează variaţiile pe
termen scurt.
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Prelevarea de probe în cazul studiului unor delte sau estuare pune
probleme speciale datorită marii variabilităţi spatio-temporale.
Alegerea staţiilor variază de la un sistem la altul şi se face în funcţie de
parametrul urmărit.
Dacă se ia în considerare un compus ce este deversat într-un sistem,
concentraţia sa va fi dependentă de rata diluţiei dintre apele râului şi cele
marine. Exemplul cel mai evident este dat de concentraţia clorurilor,
salinitatea fiind dată de amestecul dintre apele dulci şi cele sărate.
În cazul lacurilor, sau al bazinelor de acumulare, stratificarea pe
verticală a poluanţilor poate fi influenţată de reducerea cantităţii de oxigen
dinspre suprafaţă către zonele din profunzime. În această situaţie se
recomandă ca prelevarea să se realizeze pe cel puţin trei niveluri: la 1 metru
de la suprafaţă, la 1 metru de la fund şi la jumătatea distanţei dintre cele
două puncte. Dacă apa este extrasă din râu, lac, bazin de acumulare, freatic,
pentru diferite categorii de folosinţă, prelevarea probelor se va face în
punctele de extracţie şi la locul în care este introdusă în sistemul de
distribuţie (Figura 3.15).
3. Monitoringul sedimentelor şi al solului. Sedimentele şi solul
reprezintă componenta solidă a ecosistemelor acvatice şi a celor terestre şi
prezintă o serie de similitudini atunci când trebuie să le analizăm. Ca şi în
cazul celorlalte compartimente analizate anterior (aer, apă) şi în cazul
sedimentelor şi al solului este necesar să se evalueze nivelul de fond al
concentraţiilor poluanţilor. Sedimentele şi solul pot fi poluate pe diferite căi
ce includ : depunerile umede şi uscate din atmosferă, deversările diferitelor
substanţe, infiltraţii ale apelor contaminate, depozitarea deşeurilor solide
industriale sau a celor menajere, etc.
Sedimentele din râuri reprezintă o aproximare a compoziţiei structurii
naturale a substratului, rezultat al proceselor de eroziune a rocii mamă, de
transport şi de depozitare a diferitelor categorii de substanţe din amonte în
aval şi care în absenţa poluării ne pot da informaţii asupra distribuţiei la
scară regională a acestor elemente.
Substanţe cum sunt mercurul şi plumbul, sunt prezente în mod natural la
acest nivel, dar în concentraţii care nu sunt dăunătoare în condiţii normale.
Unele activităţi însă (cum sunt mineritul, depozitarea deşeurilor solide), pot
face să crească nivelul acestor produşi sau pot contamina sedimentele şi
solul cu alte categorii de poluanţi din grupul metalelor grele. Pe de altă parte
li se adaugă o serie de alţi compuşi ce nu se găsesc în mod natural în
sedimente şi sol ci sunt în întregime rezultatul activităţilor umane. Aceste
substanţe includ pesticidele (în mod special compuşii organo-cloruraţi ca
DDT, toxafen, aldrin, dieldrin) şi radionuclizii artificiali (Cs-137, Ru-106).
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Principalele riscuri pe care le implică poluarea ecosistemelor terestre
sunt următoarele:
a) substanţele dăunătoare ajunse în sol sunt preluate de către plante
fiind astfel afectată resursa de hrană
b) substanţele pot fi spălate din terenurile agricole şi ajung în apele de
suprafaţă sau în cele freatice pe care le poluează
c) contaminanţii pot fi resuspendaţi şi deci pot fi inhalaţi
d) substanţele ce poluează solul îl pot face periculos şi de nefolosit în
viitor (agricultură sau construcţii)
e) sistemele ecologice sunt afectate prin reducerea diversităţii, prin
pierderea unor trăsături structurale şi funcţionale, deci a valorii lor
practice.
Pentru stabilirea şi cuantificarea nivelelor actuale de contaminare a
sedimentelor sau a solului despre care se ştie că sunt sau vor fi afectate de
poluanţi, sunt necesare activităţi de monitoring mult mai specifice şi mai
strict localizate. În unele zone se poate evidenţia contaminarea cu diferiţi
compuşi organici sau cu substanţe toxice în diferite concentraţii ca rezultat al
utilizărilor anterioare. Terenurile pot fi contaminate prin depozitarea unor
deşeuri, adesea slab compactate şi foarte neomogene. Unele terenuri pot să
conţină structuri subterane, rezultate din utilizările anterioare, fapt ce ridică
probleme deosebite la prelevarea probelor mai ales sub aspectul costurilor
foarte ridicate şi a numărului mare de poluanţi ce trebuie determinaţi. Este
foarte important să avem siguranţa că investigaţiile sunt suficient de
riguroase, pentru ca măsurile de remediere (foarte costisitoare) să se bazeze
pe informaţii cât mai corecte.
Problemele cele mai des întâlnite sunt:
- numărul insuficient de probe
- numărul neadecvat de determinări
- prelevarea de probe grosiere atunci când de fapt sunt necesare
probe individuale din puncte specifice
- utilizarea unor metode analitice nepotrivite
- insuficiente referinţe asupra zonelor de prelevare a probelor;
- descrierea neadecvată a probelor
- ignorarea naturii informaţiei necesare.
Monitoringul se recomandă şi în situaţiile în care mâlul ce provine de
la staţiile de epurare sau apele uzate sunt utilizate la fertilizarea terenurilor
agricole. În aceste situaţii sunt necesare analize ale apelor de suprafaţă, a
celor subterane, ale solului şi vegetaţiei locale, iar mâlul ce se aplică trebuie
testat pentru bacteriile coliforme, nutrienţi, metale grele şi pH. Rezultatele
obţinute ca urmare a monitoringului pot fi comparate cu nivelele prognozate
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derivate din rata de aplicare a mâlului pe sol, în corelaţie cu tipul de sol, de
concentraţiile de azot şi fosfor, de metale grele conţinute de mâl şi de
necesarul de nutrienţi caracteristic culturilor vegetale.
Atunci când monitoringul vizează nivelul de fond sau poluanţi mai
specifici ce pot fi găsiţi în sedimente sau în sol, trebuie efectuate măsurători
la diferite nivele asupra organismelor ce trăiesc în aceste sisteme. În unele
cazuri flora şi fauna constituie excelenţi indicatori ai gradului de poluare
deoarece acţionează ca bioconcentratori. În plus, este absolut necesar să se
urmărească nivelul poluanţilor de-a lungul lanţurilor trofice şi în produsele
obţinute. Uneori este necesară măsurarea simultană a nivelului poluanţilor în
apă, sedimente şi în organismele acvatice dar şi în sol, plante şi în
organismele terestre.
Din cauza complexităţii relaţiilor dintre diferitele componente de
mediu, prelevarea probelor şi analiza numai a unora dintre ele nu poate
suplini un program multilateral de monitoring. Alegerea metodei de
prelevare depinde de parametrul care va fi măsurat şi de natura informaţiei
necesare. Diferitele metode de prelevare pot prezenta avantaje şi
dezavantaje. De exemplu, probele individuale (grab samples) pot fi mai uşor
de păstrat şi de ferit de contaminare sau pot fi de o mărime mai potrivită
decât probele integrate prelevate permanent (în flux continuu) de către
dispozitivele automate.
Metodele pentru prelevarea de probe includ:
• colectarea manuală
• colectarea automată
• prelevatoare care strâng şi reunesc mai multe probe, la anumite
intervale de timp
• măsurători în timp real cu mijloace automate
• măsurători manuale în teren
• măsurători realizate de la distanţă
• observaţiile din teren.
La selectarea unei metode de prelevare trebuie să se respecte
următoarele aspecte:
o obiectivele programului de monitoring,
o condiţiile locale (nevoia de a obţine probe reprezentative),
o siguranţa operaţiilor,
o calitatea acceptabilă a metodelor,
o credibilitatea.
Pentru metodele pentru prelevarea continuă a probelor (Figura 4.8 şi
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Figura 4.9) deoarece sunt din ce în ce mai eficiente, dau rezultate de
încredere pentru anumite se prevede extinderea utilizării lor în viitor (Hart et
al., 1993). Aceste metode furnizează date ce surprind variaţiile semnificative
pe termen lung ale parametrilor măsuraţi, variaţii ce pot fi omise prin
folosirea altor tipuri de prelevare.

Figura 4.8. Ilustrarea diferitelor modalităţi de amplasare a aparaturii şi a instrumentelor
pentru analiza parametrilor hidro-meteo şi a celor atmosferici.

Figura 4.9. Diferite tipuri de instalaţii, cărora le sunt asociate instrumente de analiză a
gazelor.

Metodele şi echipamentul folosit trebuie să îndeplinească anumite
standarde. Procedurile de prelevare trebuie să fie evaluate şi actualizate sau
schimbate în mod regulat, pe măsură ce tehnologia se îmbunătăţeşte.
Prelevarea integrată reduce preţurile analizelor şi permite un mod de calcul
mult mai simplu pentru stabilirea valorilor medii. Acest tip de prelevare nu
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este recomandat atunci când obiectivele programului urmăresc evaluarea
variaţiilor ce vizează calitatea solului, apei sau a aerului.
În cazul apei, probele pot fi prelevate de la suprafaţa apei, de la
anumite adâncimi specifice din coloana de apă, sau un amestec (probe
compuse) pentru diferitele adâncimi.
Pentru tipurile speciale de analiţi (urmele de metale), materialul din
care este construit echipamentul trebuie să aibă o compoziţie specifică şi
trebuie să fie curat pentru a se evita contaminarea probei. De aceea trebuie
elaborate îndrumătoare cu modalităţile standard pentru procedurile generale
şi principiile de prelevare a probelor pentru toate componentele de mediu.
Operaţiile de prelevare includ: pregătirea şi etichetarea recipientelor,
selectarea şi amplasarea corespunzătoare a siturilor şi a staţiilor de prelevare,
colectarea probelor, o bună organizare în teren şi posibilitatea înregistrării
datelor în caietele de teren, fotografic şi video, folosirea de ambarcaţiuni şi
alte mijloace auto.
În cele zece principii privitoare la prelevarea de probe se spune:
« verificaţi dacă dispozitivul de prelevare corespunde probării
componentei la care v-aţi gândit şi dacă prelevarea se va realiza cu o
eficienţă egală sau corespunzătoare pentru întregul domeniu », (Green,
1979).
Pentru aceasta trebuie specificat parametrul care este analizat şi gradul
de variabilitate spaţială şi temporală acceptat. În râurile cu debit foarte
schimbător eficacitatea dispozitivelor de prelevare poate să varieze în funcţie
de viteza curentului. Erorile de prelevare datorate dispozitivelor nu pot fi
şterse sau nu pot fi luate în consideraţie de către metodele statistice sau prin
prelevarea de probe replicate, iar în multe cazuri ele nu vor fi detectate, cu
excepţia situaţiilor în care se fac teste specifice.
Dispozitivul de prelevare nu trebuie să deranjeze semnificativ mediul
de prelevare sau să altereze calităţile probei, pentru că probele nu vor mai
reflecta realitatea. Problemele ce apar în cazul prelevării probelor de
sediment pot să ilustreze aceste dificultăţi (Blomqvist, 1991).
Analiza eficienţei dispozitivelor de prelevare (drăgi, corere) arată că
în cazul drăgilor dacă acestea nu pătrund perpendicular în sediment la
închidere, diferitele straturi ale sedimentului se pot amesteca. Deoarece de
regulă drăgile au fălci semicirculare, sedimentul din straturile de jos şi cel
din zona iniţială de pătrundere este prelevat numai semicantitativ.
Pentru prelevarea de probe cantitative este necesară cunoaşterea suprafeţei şi
a adâncimii în zona studiată.
Dispozitivele de tip corer (sonde) trebuie să fie proiectate astfel încât să
garanteze că materialele resuspendate de la suprafaţă nu sunt pierdute. Dacă
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se produce rotaţia corerului sedimentul se poate amesteca sau se poate
produce scurtarea carotei.
Unele consideraţii privesc mediul străbătut de către dispozitivele de
prelevare deoarece se pot produce erori datorită contactului cu alte
componente ce nu constituie obiective ale programului de măsurare. Spre
exemplu, atunci când se urmăreşte analiza hidrocarburilor din masa apei,
dispozitivul va preleva şi stratul de la suprafaţă. Pe de altă parte, când sunt
analizate apele adânci, trebuie avut grijă ca sedimentul să nu fie tulburat.
Dispozitivele de prelevare trebuie testate în condiţii controlate pentru a se
verifica dacă permit colectarea cantitativă a probelor ce ne interesează.
O serie de studii compară eficienţa de prelevare pentru diferite
dispozitive şi prezintă limitările diverselor alternative (prelevarea apei –
Harris&Keffer, 1974; prelevarea sedimentelor – Blomqvist, 1991, Schneider
&Wyllie, 1991; dispozitive de prelevare pentru grupele de organisme Devries&Stein, 1991).
Alegerea dispozitivului de prelevare se va face în funcţie de
caracteristicile de bază, uneori unice, ale sitului ales pentru prelevarea
probelor.
Prelevarea de probe pentru contaminanţii ce se găsesc în concentraţii
foarte scăzute este o cerinţă în creştere pentru programele de monitoring, în
special pentru programele ce supraveghează încadrarea în anumite
standarde. În acest caz, pentru a evita contaminarea probelor, se cere o grijă
sporită, mai mare decât în cazul analizei parametrilor generali de calitate.
Este necesar un echipament necontaminat ce poate fi curăţat cu acizi pentru
prelevarea de probe pentru metale, cu detergenţi şi solvenţi pentru compuşii
organici.
Pentru analiza urmelor de metale trebuie evitate dispozitivele a căror
compoziţie poate contribui la contaminarea probelor (Batley, 1989). Se
recomandă folosirea instrumentelor din teflon sau a recipientelor din
polietilenă pentru apele mai adânci, iar pentru apele puţin adânci evitarea
dispozitivelor cu închizătoare de cauciuc.
Pentru prelevarea probelor de nutrienţi, trebuie ca dispozitivul de
prelevare să nu fie contaminat cu urme de acid azotic sau cu urme de
detergenţi cu fosfat. La analiza unor substanţe cu concentraţii foarte scăzute
riscul contaminării echipamentului este foarte ridicat, De aceea personalul
trebuie să fie foarte experimentat. Acest lucru este de asemenea valabil şi
atunci când sunt filtrate pe teren probele pentru nutrienţi.
Există descrieri ale tipului de rigurozitate impus de pregătirea recipientelor
şi a metodelor de prelevare (Ahlers et al., 1990).
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4.3.2. Prelevarea probelor de aer. Sistemele pentru analiza poluanţilor
transportaţi de către aer sunt alcătuite din următoarele componente :
dispozitivul de absorbţie, componenta de colectare sau senzorul,
componenta de măsurare a fluxului de aer şi mecanismul de punere în
mişcare a aerului. Toate acestea trebuie construite din materiale inerte din
punct de vedere fizic şi chimic pentru a nu reacţiona cu componentele
aerului analizat.
Principiul metodei constă în a face un flux de aer să treacă la nivelul
colectorului sau al senzorului unde se face estimarea calitativă şi cantitativă
a diferitelor categorii de poluanţi. Natura dispozitivului de absorbţie este
determinată de tipul şi de obiectivele tehnicii de prelevare şi poate varia de
la forme pasive de colectare - printr-o deschizătură verticală (ca cele pentru
analiza depunerilor), până la tubuşoare foarte fine utilizate pentru analiza la
sursă a aerosolilor.
Problemele ce impun o atenţie deosebită sunt cele legate de
imposibilitatea fracţionării probei şi deci de obţinere a unor subprobe
reproductibile din masa de aer, aderarea aerosolilor la pereţii tubului de
absorbţie, pierderea sau schimbarea caracteristicilor substanţei analizate
datorită reacţiilor chimice cu alte substanţe din zona de colectare, adsorbţia
unor componente gazoase rezultate din aceste substanţe şi condensarea
compuşilor volatili.
Una dintre cerinţele de bază pentru realizarea unor prelevări corecte
este aceea de a asigura o viteză constantă fluxului de aer ce trece prin sistem,
pentru a nu perturba distribuţia particulelor din gazul analizat şi deci pentru
a evita supraestimarea sau subestimarea structurii acestuia. De aceea uneori
apar probleme în analiza maselor de aer atunci când se produc modificări ale
vitezei vântului. Metodele comune utilizate pentru analiza gazelor şi a
particulelor din aerul atmosferic sunt: filtrarea; impactul (pentru particule
umede şi uscate), impactul în cascadă, sedimentarea (pentru aerul staţionar),
precipitatorii termali; centrifugarea, cicloni, adsorbţia, absorbţia;
condensarea.
Filtrarea. Este tehnica cea mai comună. Alegerea tipului de filtru
depinde de numeroşi factori ce includ eficienţa pentru particulele de o
anumită mărime, presiunea picăturilor şi caracteristicile filtrului pentru
fluxul de aer, concentraţia elementelor reziduale (urme) în mediul filtrului,
compatibilitate fizico-chimică a filtrului cu componenta analizată.
Impactul. Impactorii permit producerea unor jeturi de aer care sunt
izbite forţat de o suprafaţă cu orificii de care particulele tind să se coleze.
Impactorii în cascadă permit obţinerea unor probe fracţionate, particulele
cele mai mari se obţin la nivelul primului strat al filtrului, iar cele mai mici
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la nivelul ultimului strat.
Sedimentarea. Colectarea materialului particulat prin realizarea unor
depuneri în vase speciale de recoltare este metoda cea mai simplă de analiză
a poluanţilor atmosferici. Singura nelămurire este legată de faptul că nu se
poate spune în ce măsură materialul colectat este reprezentativ pentru
momentul analizei.
Adsorbţia. Adsorbţia gazelor constă în concentrarea şi aderarea
moleculelor de gaz la diferite suprafeţe. Materialele cel mai des utilizate ca
adsorbanţi sunt cărbunele activ, silica-gelul, alumina şi diferitele tipuri de
polimeri poroşi. Atunci când se alege un anumit tip de adsorbant trebuie să
se ţină cont de relativa afinitate a acestuia faţă de polaritatea sau
nepolaritatea compuşilor analizaţi. De exemplu, cărbunele activ este
nepolarizat şi totuşi este un bun adsorbant pentru gazele nepolarizate, dar nu
reacţionează cu o serie de compuşi polarizaţi cum este cazul vaporilor de
apă. Adsorbantul nu trebuie să reacţioneze chimic cu compuşii din probe. Pe
întreaga durată a efectuării analizelor, analitul nu trebuie să intre în reacţie
cu alţi compuşi aflaţi în probă. Deoarece adsorbţia este dependentă de
temperatură, creşterea eficienţei prelevării şi a volumului de retenţie se poate
realiza prin răcirea adsorbantului.
Prin îmbunătăţirea sistemelor de detecţie şi în mod special prin
combinarea tehnicilor de separare cromatografică cu detecţia de masă şi cu
spectrofotometria, a crescut frecvenţa de utilizarea adsorbanţilor la analiza
diferiţilor compuşi.
Absorbţia. Gazele pot fi colectate prin dizolvare în diferite soluţii sau
prin reacţie chimică cu absorbantul. Pentru anumite tipuri de analize
metodele din această categorie sunt recomandate deoarece sunt mai puţin
costisitoare.
Condensarea. Se bazează pe răcirea curenţilor de aer şi deci pe
condensarea substanţelor ce urmează a fi analizate. Una din limitările acestei
metode este dată de faptul că prin răcire vaporii de apă pot să îngheţe şi să
blocheze întregul proces.
Tehnicile de concentrare a diferiţilor compuşi utilizate direct în teren
pot fi înlocuite prin prelevarea în containere impermeabile a unor eşantioane
de aer ce vor fi transportate în laborator unde aerul din ele va fi analizat.
Metode de măsurare a fluxului de aer. Pentru a măsura concentraţia
unui constituent din aer este necesar să cunoaştem volumul de aer analizat.
Acest lucru se poate realiza prin măsurarea ratei fluxului cu ajutorul
diferitelor instrumente concepute pentru măsurarea vitezei şi a volumului.
Instrumentele trebuie calibrate în permanenţă şi verificate sub aspectul
etanşeităţii. Întrucât volumul de aer este dependent de temperatură şi
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presiune, se impune măsurarea acestor doi parametri, iar exprimarea sa se va
face în unităţi standard de temperatură şi presiune.
Pentru prelevarea probelor de aer se utilizează diferite tipuri de
pompe, dar o alegere corectă se face pe baza cunoaşterii unor caracteristici
ce ţin de viteza fluxului de aer, de volumul de aer, de faptul că vrem să
obţinem un flux intermitent sau continuu.
4.3.3. Prelevarea probelor de apă. Sunt trecute în revistă metode folosite
pentru prelevarea probelor din - apele de suprafaţă (curgătoare sau
stătătoare), din - apele subterane, - precipitaţiile.
A. Prelevarea probelor din apele de suprafaţă. Pentru unele aplicaţii
nu sunt necesare metode speciale de prelevare a probelor de apă, orice tip de
dispozitiv ce poate fi imersat în apă poate utilizat pentru aceasta. Principala
cerinţă este ca o anumită cantitate sau volum din materialul analizat,
reprezentativă pentru scopul urmărit, să poată fi transportată şi apoi
analizată. În mod normal un volum de 0,5 - 2 dm3 este suficient.
Atunci când prelevarea se realizează de la adâncime, pot fi utilizate
diferite tipuri de dispozitive ce permit extragerea unor cantităţi de apă de la
diferite nivele, manipulate manual sau în întregime automatizate (Figura
4.10 şi Figura 4.11). Cele mai noi metode se bazează pe utilizarea unor
medii de adsorbţie sau de filtrare, ce permit concentrarea in situ a substanţei
de analizat. De asemenea pot fi utilizate dispozitive de prelevare din
materiale inerte, prevăzute cu pompe peristaltice cu ajutorul cărora pot fi
prelucrate volume mari de apă. O deosebită atenţie s-a acordat în ultima
vreme dezvoltării metodelor de prelevare a stratului subţire (100 µm) bogat
în lipide de la suprafaţa apei despre care se ştie că afectează rata de transfer
a gazelor la interfaţa aer - apă.
Oricare ar fi metodele utilizate este necesar ca în permanenţă să se
asigure condiţiile necontaminării diferitelor instrumente, vase de colectare şi
de păstrare a probelor.
Accidentele ce pot să apară în diferitele situaţii sunt:
• spălarea unor contaminanţi de pe suprafaţa unor containere ce nu au
fost curăţate corect
• spălarea substanţelor organice sau a compuşilor sodiului, ai siliciului
şi ai unor metale de pe pereţii din plastic sau din sticlă ai containerului
• adsorbţia unor compuşi la suprafaţa pereţilor containerelor
• reacţia compuşilor din probă cu materialul din care este făcut
containerul (fluorul poate reacţiona cu sticla)
• schimbări la nivelul echilibrului dintre poluanţii aflaţi în stare
particulată sau în stare de dizolvare.
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Figura 4.10. Staţie automată pentru prelevarea şi analiza probelor de apă

Figura 4.11.Diferite aparate şi instrumente ce folosesc la realizarea automată a
analizelor.

Înainte de realizarea analizelor, atunci când se utilizează diferiţi
solvenţi pentru extracţia şi concentrarea unor analiţi, este important să se
verifice starea de curăţenie a vaselor pentru analiză şi puritatea reactivilor.
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Diferitele componente ce trebuie determinate impun utilizarea unor
metode diferite pentru păstrare cu scopul de a se evita schimbări
semnificative ale calităţilor probei din momentul prelevării şi până la
efectuarea analizei. În general, acidificarea până la un pH = 2 şi răcirea la
4°C sunt suficiente pentru a reduce intensitatea proceselor fizice, chimice şi
biologice din probă.
După colectarea din teren, probele pot fi filtrate pentru separarea
componentei particulate de cea aflată în soluţie. Aceasta din urmă trebuie
acidificată pentru a preveni adsorbţia poluantului la pereţii vasului în care va
fi păstrată proba.
Echipamentul pentru prelevarea probelor din apele de suprafaţă se
poate încadra în următoarele categorii de bază:
o diferite tipuri de butelii pentru apele puţin adânci
o sisteme de pompare pentru prelevări de suprafaţă sau pentru adâncimi
medii (10 m)
o dispozitive pentru prelevarea de la adâncime (50 - 100 m în funcţie de
program)
o dispozitive pentru prelevare automată
o dispozitive pentru prelevarea integrată.
Prelevarea cu diferite tipuri de butelii. Pentru anumite tipuri de ape,
puţin adânci şi bine amestecate, prelevarea de probe de la suprafaţă se face
prin scufundarea manuală a unei butelii la o adâncime de 0,25-0,50 cm.
Prelevarea se poate face de pe mal, în apa puţin adâncă, sau dintr-o
ambarcaţiune.
Este important ca prelevarea să se facă în curentul continuu de apă şi
în partea din faţă a vasului (Apte et al., 1998).
Menţinerea unei distanţe corespunzătoare între punctul de prelevare şi vas
reduce posibilitatea de contaminare a probelor de către ambarcaţiunea
folosită.
Sistemele de pompare. Deşi sistemele de pompare sunt eficiente
pentru prelevarea probelor, nu sunt prea utile pentru situaţiile în care sunt
analizaţi contaminanţii aflaţi în concentraţie scăzută şi care pot fi reţinuţi
prin adsorbţie de către ţevile aparatului. Ele sunt corespunzătoare pentru
concentraţiile de metal exprimate în µg / L şi pentru alţi parametri generali
de calitate ai apei. Utilizarea lor implică o pompă cu vid sau o pompă
peristaltică.
Prelevarea automată a probelor. Pentru prelevarea automată există
dispozitive pre-programate pentru a colecta probe continuu sau intermitent,
în funcţie de debitul apei sau la anumite momente în timp. Un astfel de
aranjament este ideal pentru colectarea probelor de apă după precipitaţiile
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excepţionale, momente ce coincid cu creşterea debitului. Aceste dispozitive
se compun dintr-un sistem de pompe, un centru de control şi un număr de
butelii pentru păstrarea probelor, adăpostite într-o incintă de protecţie.
Majoritatea staţiilor au un număr strict de butelii de sticlă sau de
polietilenă, în funcţie de scopul urmărit. Sticla este preferabilă pentru
compuşii organici şi pentru parametrii generali de calitate ai apei, iar
polietilena este mai bună pentru metale.
Pentru a verifica dacă sticlele sunt corespunzătoare pentru analiza
urmelor de metal, martorii sunt analizaţi după ce au stat în sticle o perioadă
corespunzătoare celei de test. Utilizarea acestei metode permite obţinerea
unui număr foarte mare de probe ce pot fi analizate parţial, fiind selectate
numai acelea ce reflectă condiţiile speciale. Nu trebuie să uităm că
integritatea probelor colectate cu dispozitivele automate poate fi
compromisă de o conservare îndelungată, fapt ce impune prelucrarea cât mai
curând posibil a probelor recoltate.
Pentru păstrarea probelor poate fi folosită şi metoda refrigerării.
Prelevarea automată a probelor nu este potrivită pentru analizele în
care parametrul măsurat poate să-şi schimbe semnificativ calităţile
(bacteriile, pH-ul sau alte variabile).
Prelevarea probelor de adâncime. Pentru prelevarea probelor de la
adâncime există de asemenea un spectru larg de metode (Batley, 1989)
(Figura 4.12). Aplicarea lor implică utilizarea unor butelii ce pot fi deschise
şi închise de la distanţă (la ambele capete şi la adâncimea necesară).
Atunci când sunt analizate substanţe cu o concentraţie scăzută este
important să se asocieze testului şi probe martor cu apă curată în aceleaşi
condiţii de experiment cu cele de analiză. Contaminarea poate adesea să
crească cu vârsta dispozitivului de prelevare, de aceea testele martor trebuie
realizate la intervale regulate.
Combinarea probelor prelevate. Pentru unele programe probele
prelevate singular nu sunt reprezentative pentru calitatea componentelor
analizate. În aceste cazuri sunt preferate dispozitivele de prelevare integrată
ce combină mai multe probe colectate pe o anumită perioadă de timp sau
pentru un anumit volum.
Instrumentul de prelevare poate conţine un colector adsorbant care extrage
cantitativ contaminanţii organici sau metalele (Hart&Davies, 1977; Mclaren
et al., 1985; Zhang&Davison, 1995).
Prelevarea pasivă. Se realizează cu ajutorul unor instrumente ce
folosesc filtre (membrane polimerice semipermeabile) şi solvenţi lipofilici
sunt metode promiţătoare pentru monitoringul contaminanţilor hidrofobi din
apă. Analiza în laborator a solvenţilor este mai rapidă şi mai ieftină decât
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analiza pe teren a acestor compuşi. Metoda este folosită cu succes pentru
detecţia cantitativă a pesticidelor ce nu au fost detectate prin metode
standard (Muschal, 1998).

Figura 4.12. Diferite tipuri de butelii folosite pentru prelevarea probelor de apă.

B. Prelevarea de probe din apele subterane. Apele subterane apar sub
forma unor acvifere la diverse adâncimi sub pământ. Reîncărcarea lor poate
fi directă datorită apei din precipitaţii, prin infiltrare, din râuri sau din alte
ape de suprafaţă sau prin transfer de la un acvifer la altul.
Suprafaţa de reîncărcare se poate afla în zona sitului de prelevare a
probelor sau la multe sute de kilometri depărtare. Apa poate rămâne în
acvifer câteva zile sau milioane de ani. Calitatea apelor subterane poate să
varieze de la starea de puritate maximă la o stare de extremă concentraţie în
săruri, totul depinde de geologia acviferului şi de contaminarea cu
substanţele care intră în contact cu solul.
Fertilizatorii, pesticidele, produsele petroliere, lucrările agricole,
mineritul, gospodăriile populaţiei, fermele şi deversările industriale
contaminează apele subterane în diferite grade, adesea mai mult decât apele
de suprafaţă.
Monitoringul calităţii apelor subterane implică tehnici diferite de cele
folosite pentru apele de suprafaţă pentru că prin natura lor nu permit
prelevarea de probe fără construirea unor puţuri (foraje) sau a altor căi de
acces prin care să fie introduse dispozitivele de prelevare şi instrumentele
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pentru efectuarea analizelor. Acestea pot să cauzeze contaminarea chimică şi
biologică dacă nu sunt luate măsuri de precauţie riguroase. Personalul care
efectuează prelevarea trebuie să facă eforturi deosebite pentru a garanta că
probele sunt reprezentative pentru acvifer. Pentru a garanta integritatea
probelor, personalul trebuie să fie experimentat sau trebuie să se consulte
permanent cu experţii.
Pentru prelevarea unor probe de calitate se recomandă respectarea
următoarelor principii (QDME, 1995):
 echipamentul de prelevare nu trebuie să schimbe calitatea probei; un
efort special trebuie depus pentru evitarea contaminării probei la
contactul dintre pereţii puţului şi echipament
 trebuie extrasă o cantitate de apă suficientă pentru a avea garanţia că
proba provine din acvifer, nu din apa care a stat în puţ
 metodele de colectare şi de depozitare în sticle şi transportul la
laborator să se facă în mod corespunzător.
C. Prelevarea probelor de precipitaţii. Apa de ploaie, zăpada şi
materialele particulate transportate de aer, prin compoziţia chimică ce le
caracterizează, sunt parametri ce ne indică posibilul impact pe care pot să-l
aibă asupra sistemelor ecologice din arealele afectate.
De regulă, colectarea se face cu ajutorul unor vase prevăzute cu o deschidere
orizontală de o mărime bine definită. Vasul pentru colectare trebuie construit
dintr-un material inert, ce nu trebuie să schimbe compoziţia chimică a probei
şi trebuie să permită estimarea corectă a cantităţii de precipitaţii căzute
zilnic. Pentru a feri proba de contaminarea de la sol, se recomandă
dispunerea colectorului la o înălţime de 1,5-2m. De asemenea, trebuie avut
în vedere că materialele respective trebuie să reziste în timp unor condiţii
variabile de temperatură şi la expunerea directa faţă de razele soarelui.
În Uniunea Europeană sunt folosite câteva modele existente în
comerţ: ERNI (Germania), MISU (Suedia), ECN- PR 1410 (Olanda) APC
70 (UK), WADOZ (Austria).
4.3.4. Prelevarea probelor de sediment şi de sol. Sedimentele şi solul sunt
componente foarte neomogene din punct de vedere al structurii pe orizontală
(spaţial) şi verticală (granulaţia, variaţii ale texturii, a compoziţiei chimice,
biologice, a conţinutului în apă, a distribuţiei diferiţilor poluanţi etc.). De
aceea, pentru a caracteriza o suprafaţă relativ mică, este necesar un număr
mare de probe.
Probele pot fi analizate individual (ceea ce este de preferat) sau pot fi
amestecate înainte de analiză, rezultând astfel probele compuse. Atunci când
sunt analizate probe dintr-un amestec, pentru o mai bună omogenizare se
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recomandă transformarea acestuia într-o pudră fină înainte de divizarea
probei.
Eşantioanele de sol sau de sediment sunt păstrate în pungi din plastic
sau în containere rigide, în funcţie de analizele prevăzute, astfel încât să se
evite modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale acestora.
Pentru probele de sediment şi sol cu grad ridicat de umiditate se
recomandă ca păstrarea lor să se facă în recipiente rigide, care se vor umple
la capacitatea maximă, evitându-se formarea de spaţii cu aer la suprafaţa
probei. De reţinut că la fiecare etapă de manipulare a probelor trebuie evitată
contaminarea acestora. De asemenea trebuie luată în considerare structura
granulometrică a acestora, cunoscut fiind faptul că unii poluanţi se asociază
cu particulele de la suprafaţă ceea ce duce la creşterea concentraţiei lor în
materialul fin granulat.
A. Sedimentele sunt analizate pentru a li se determina compoziţia şi
concentraţia contaminanţilor şi pentru estimarea mărimii populaţiilor de
organisme localizate la diverse adâncimi.
În cazul ecosistemelor acvatice întâlnim două tipuri de material
sedimentar: cel aflat în suspensie şi sedimentele de pe fundul apei.
Suspensiile sunt măsurate în coloana apei şi necesită tehnici speciale de
prelevare pentru obţinerea unor probe reprezentative (USEPA, 1991b).
Acest paragraf tratează prelevarea de probe pentru analiza sedimentului fără
organismele bentonice. Această alegere trebuie făcută înainte de începerea
prelevării. Este recomandat ca la prelevarea de probe pentru sedimente să
urmeze protocoalele şi procedurile internaţionale acceptate.
Alegerea metodei de prelevare va fi dictată în mare măsură de natura
anchetei întreprinse. Tabelul 4.3. listează unele metode de prelevare a
probelor de sediment folosite în ambele situaţii: pentru analize biologice şi
pentru parametrii non biologici. O serie de tehnici se adresează măsurării
unor parametri caracteristici sedimentelor transportate de curentul apei.
Pentru prelevarea probelor de sediment de pe fundul apelor se utilizează
diferite tipuri de bene (Ponar, Peterson, Eckman - Figura 4.13).
Pentru multe aplicaţii la prelevarea probelor de sediment se
recomandă utilizarea sondelor (diferitele tipuri de corer – Mudroch&Azcue,
1995). Cu această tehnică, probele pot fi prelevate la diferite adâncimi şi pot
fi divizate în subprobe pentru a furniza informaţia pe profile de adâncime.
Tuburile sondelor, pot avea o lungime de 2-3 m şi un diametru de la 2,5cm
la 5cm. Pentru construcţia lor putem folosi ţeavă de PVC, polibicarbonat sau
alte materiale. Pentru manipulare sunt prevăzute cu un mâner. În partea
anterioară tuburile au o muchie înclinată care uşurează mişcarea lor prin
sediment. În apele puţin adânci sondele sunt acţionate de presiunea gazelor,
130

dar nu se recomandă folosirea lor la adâncimi de peste 3 m. Pentru adâncimi
mai mari se recomandă folosirea vibrocorerelor.
Tabelul 4.3. Metode pentru prelevarea sedimentelor
Metoda
Metoda 9060A. Prelevarea probelor
Metoda 10500B. Sediment fin
Metoda 10500B. Sediment pe substrat dur
Metoda 10500B. Sediment pe substrat bolovănos
Metode de dragare
Metode ce utilizează diferite tipuri de drăgi (bene)
Metode ce utilizează diferite tipuri de sondă (correre)
Integrarea probelor
Protocoale pentru prelevare

Referinţa
APHA (1998), ISO, EPA, CEN
APHA (1998), ISO, EPA, CEN
APHA (1998), ISO, EPA, CEN
APHA (1998), ISO, EPA, CEN
APHA (1998), ISO, EPA, CEN
EPAV (1992), WMO (1988)
EPAV (1992), WMO (1988)
EPAV (1992)
Environment Canada (1994)

Dispozitivele de prelevare sunt prevăzute cu elemente de protecţie din
plastic pentru a proteja proba de contaminare. Există corere ce pot asigura
îngheţarea probei în situ.
Diferitele tipuri de drăgi reprezintă alternativele folosite pentru
obţinerea unor volume mai mari de sedimente din apele puţin adânci (<20
m), (Figura 4.14). La utilizarea lor, trebuie luate măsuri de precauţie pentru
a nu se pierde stratul fin de la suprafaţa sedimentului deoarece, de regulă,
aceste particule sunt cele mai bogate în contaminanţi (Mudroch&Azcue,
1995).
La determinarea formelor chimice de contaminanţi şi a asocierii lor cu
sedimentul este necesar să se asigure că starea redox a sedimentelor (oxică
sau anoxică) nu este modificată, pentru că oxigenarea (reducerea) poate
cauza schimbări ireversibile. Sedimentele se oxidează la contactul cu aerul,
De aceea probele trebuie acoperite şi introduse în azot lichid imediat după
prelevare. Oxidarea poate fi redusă prin păstrarea probelor la -20º C.
Prelevarea probelor pentru studiul apei din sediment. Apa din
sedimente poate fi prelevată prin filtrare sub presiune, prin centrifugare sau
cu metode in situ ca de exemplu: folosirea celulelor poroase de dializă
pentru apă, prelevarea în gel, etc. Toate operaţiunile trebuie să se desfăşoare
într-o atmosferă inertă. Tehnicile folosite de obicei sunt filtrarea şi
centrifugarea, dar utilitatea lor depinde de dimensiunile particulelor de
sediment. În metodele de centrifugare au fost utilizaţi cu succes şi solvenţii.
Folosirea tehnicilor de extragere directă este limitată la sedimentele de nisip
ce au volumul porilor mai mare. Pentru studiul la adâncime a apei din porii
sedimentului prelevarea în gel oferă opţiunea cea mai bună.
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Figura 4. 13. Diferite tipuri de bene şi un tip de corer (sondă) utilizate pentru prelevarea
sedimentelor acvatice.

Figura 4.14. Tipuri de drăgi ce pot fi folosite pentru prelevarea sedimentelor.

Probele de sol sunt prelevate cu diferite tipuri de corer (tuburi din
plastic, sau din oţel cromat, cu diametrul intern de 2,5 cm (cel mai ades). La
prelevarea probelor de sol mai sunt folosite diferite instrumente de săpat:
hârleţ, cazma, lopată, diferite tipuri de burghiu (Figura 4.15).
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4.3.5. Prelevarea probelor biologice. Pentru selectarea metodei de prelevare
a diferitelor grupe de organisme acvatice sau terestre trebuie să ţinem cont
de următoarele aspecte:
• obiectivele programului de monitoring
• condiţiile locale (cerinţa de a obţine probe reprezentative)
• caracteristicile grupului urmărit: sedentarism, mobilitate, arealul de
răspândire, dimensiuni, durata ciclului de viaţă, comportament, etc.
• siguranţa în realizarea operaţiunilor (asigurarea condiţiilor care să
permită evitarea riscurilor pentru personal)
• acceptabilitatea metodei
• realismul.
Organismele acvatice prelevate cel mai ades cuprind: planctonul,
bacteriile, perifitonul, protozoarele, algele, fungi, macrofitele, macronevertebratele, bivalvele şi peştii.
Metodele de prelevare descrise în ghidurile şi documentele APHA,
ISO, OECD, Hellawell (1986) sunt trecute în revistă în Tabelul 4.4.
După ce s-a stabilit cu certitudine care vor fi organismele ce vor fi
prelevate se poate alege echipamentul corespunzător şi procedurile ce vor fi
folosite. Sunt necesare mai multe dispozitive pentru prelevarea de probe
cantitative care să garanteze că au fost recoltate toate grupele de organisme.
Uneori se alege o metodă de compromis între acestea şi metodele mai
rapide.
Într-un studiu comparativ asupra eficienţei a trei dispozitive de
prelevare (butelie de prelevare, reţea verticală şi o capcană SchindlerPatalas) pentru colectarea zooplanctonului, s-a constatat că nici una dintre
metode nu este superioară alteia (Devries&Stein, 1991).
Zooplanctonul se compune dintr-un amestec de copepode, cladocere
şi rotifere. Copepodele şi cladocerele au fost mai eficient capturate cu
butelia de prelevare, în timp ce capcana Schindler-Patalas a fost mai bună în
cazul rotiferelor. Alte specii au fost mai bine capturate de reţeaua verticală.
Este important să se hotărască care sunt organismele ce vor fi recoltate
înainte ca prelevarea să înceapă.
Aşa cum s-a putut constata, nu există o metodă universală pentru
colectarea diferitelor grupe de organisme, De aceea, pentru a avea o imagine
cât mai corectă este recomandabilă folosirea mai multor procedee de
prelevare (Figura 4.16, Figura 4.17 şi Figura 4.18).
Organismele ce trăiesc în ecosistemele terestre pot fi grupate în două
mari categorii.
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Prelevare cu burghiul

Tipuri de burghiu

carotă de sol

corere (sonde)

Figura 4.15. Diferite instrumente folosite pentru prelevarea probelor de sol.
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Tabelul 4.4. Metode de prelevare pentru organismele acvatice
Grupul de organisme
Plancton
Bacterii
Perifiton
Protozoare
Alge
Fungi
Macrofite
Nevertebrate şi alge bentonice
Macro-nevertebrate
Bivalve
Peşti

Metoda
Fileu planctonic, butelie, capcană,
Diferite tipuri de sondă, bene
Substrate naturale şi artificiale
Diferite tipuri de butelii
Diferite tipuri de butelii, fileu
Diferite tipuri de butelii
Diferite metode
Diferite tipuri de sondă, bene,
dragă,filee
Diferite tipuri de sondă, bene,
dragă, filee, manual
Dragă, capcane, manual
Filee, capcane, electric

Referinţa
APHA (1998), Hellawell (1986), ISO,
OECD
APHA (1998), Ward and Johnson (1996)
APHA (1998), ISO, OECD
APHA (1998), ISO, OECD
APHA (1998), Falconer (1994), Hotzel
and Croom (1998)
APHA (1998),
APHA (1998),
APHA (1998), Growns et al. (1999) ISO,
OECD
APHA (1998),
APHA (1998),
APHA (1998), Harris and Gehrke
(1997), ISO, OECD

Grupele ce trăiesc în sol, bacterii, ciuperci, alge, nevertebrate şi cele
care trăiesc la suprafaţa solului, vegetaţia, nevertebratele (insecte),
verebratele (amfibieni, reptile, păsări şi mamifere). Dacă pentru organismele
din sol metodele folosite sunt în mare aceleaşi ca la prelevarea probelor
pentru analizele fizico-chimice în cazul celor care trăiesc la suprafaţă se va
ţine cont de caracteristicile grupului analizat.
Măsurătorile şi observaţiile pot fi realizate de la distanţă (remote
sensing) ca în situaţiile ce vizează schimbările de la nivelul covorului
vegetal sau migraţiile (deplasările) unor specii de păsări şi de mamifere
(telescop, binoclu, fotografiere, filmare) sau pot fi realizate direct la nivelul
solului prin marcare şi recapturare (Figura 4.19). Ilustrarea parţială a
modului de realizare a prelevării de probe, a analizei unor procese
metabolice sau a deplasărilor unor populaţii poate fi urmărită în Figurile
4.20 – 4.23.
4.3.6. Containerele pentru probe. Un aspect important ce vizează buna
desfăşurare a unui program de monitoring constă în alegerea containerelor
(recipiente) corespunzătoare (ca tip şi volum) pentru păstrarea şi transportul
probelor, precum şi a metodelor pentru a le curăţa înainte şi după folosire.
Recipientul de păstrare a probei poate influenţa compoziţia acesteia
prin adsorbţia unora dintre constituentele ei; de exemplu, recipientele din
sticlă tind să adsoarbă fosfatul (Batley, 1989). Pe de altă parte recipientele,
dacă nu sunt atent pregătite, pot fi o sursă de contaminare. Metalele pot fi
prezente sub formă de urme atât pe suprafeţele din sticlă cât şi pe cele din
plastic, în timp ce compuşii organici se găsesc în special pe recipiente din
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plastic. Bacteriile de pe pereţii recipientului pot să folosească nutrienţii din
soluţie (Maher&Woo, 1998).
O serie de materiale plastice sunt folosite şi s-a testat înclinaţia lor
spre contaminare (Hunt&Wilson, 1986; Sala, 1998; Reimann et al., 1999).
Pentru probele cu metale, recipientele recomandate sunt din polimeri
de fluorocarbon (PTFE, Teflon sau FEP) sau din polietilenă cu densitate
ridicată. Buteliile făcute din FEP sunt folosite doar pentru analizele de
mercur pentru că sunt foarte costisitoare.
Pentru analiza probelor pentru seleniu nu se recomandă recipientele
din polibicarbonat şi alte tipuri de polietilenă.
Pentru nutrienţi, sunt recomandate buteliile din polietilenă. Sticla nu
este recomandată deoarece favorizează concentrarea metalelor prin
adsorbţie.
Înainte de a fi folosite, recipientele trebuie spălate. Aceasta implică
cel mai ades scufundarea în băi de acid (acid azotic 10% cel puţin 24 ore),
urmată de clătirea cu cantităţi abundente de apă distilată. Rigurozitatea
procedurii variază de la laborator la laborator. Aceste precauţii merită
osteneala ţinând cont de costurile legate de prelevare.
Valoarea acestor măsuri (ce par uneori exagerate) a fost clar
demonstrată de gradul de încredere în rezultatele datelor analitice.
Personalul implicat în prelevarea probelor trebuie să verifice în
propriul laborator analitic dacă recipientele au fost pregătite corespunzător
înainte de folosire. Alte măsuri de precauţie ce evită contaminarea sunt:
• păstrarea reactivilor în recipiente decontaminate
• transportul în cutii separate şi sigilate a containerelor pentru probe şi a
recipientelor cu reactivi
• pre-curăţarea întregului echipament de teren la acelaşi standard ca şi a
recipientelor.
Recipientele pot rămâne neacoperite sau sunt scoase din ambalajele
lor de transport numai pentru perioade minime de timp.
4.4. Conservarea şi păstrarea probelor
În cele mai multe cazuri, probele de chimism sau cele biologice sunt
colectate pentru a fi analizate mai târziu. În toate cazurile este importantă
etichetarea corectă şi distinctivă a probelor.
După colectare este important să se menţină integritatea fiecărei probe şi să
se garanteze că aceasta nu va fi contaminată sau nu-şi va schimba
proprietăţile fizice, chimice şi biologice.
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Figura 4.16. Diferite tipuri de fileu utilizate pentru prelevarea probelor de fitoplancton,
zooplancton şi macronevertebratele acvatice.
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Figura 4.17. Substrate artificiale pentru studiul perifitonului şi al nevertebratelor
acvatice.

A

B
Figura 4.18. Modalităţi de realizare a pescuitului:
A – pescuitul electric, B – cu ajutorul năvodului.
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Figura 4.19. Modalităţi de realizare a unor transecte, sau a unor cvadrate pentru
analize la nivelul solului.

Figura 4.20. Tipuri de capcane pentru nevertebratele din sol şi de la suprafaţa acestuia
(insecte).
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Figura 4.21. Ilustrarea modului de măsurare a fotosintezei şi a respiraţie la plante.
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Tipuri de capcane

Capturarea cu ajutorul aspiratorului

Figura 4.22. Modalităţi de prelevare de probe pentru insectele adulte.
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Staţie de recepţie a
semnalelor acustice

tipuri de
transmiţătoare
şi coliere

Figura 4.23. Instrumente pentru urmărirea de la distanţă a deplasărilor diferitelor
specii.

Protocoalele trebuie să specifice recipientul corespunzător şi tehnica
de conservare. Alegerea modului de conservare va depinde de parametrul ce
va fi măsurat.
Câteva schimbări posibile şi strategiile corespunzătoare de conservare
şi depozitare sunt date în Tabelul 4.5.
Pentru a garanta succesul conservării şi al depozitării probelor trebuie
luate în consideraţie selectarea şi decontaminarea containerelor pentru probe,
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selecţia tehnicii de conservare şi o durată de timp acceptabilă între
prelevarea probelor şi efectuarea analizelor. Totuşi, trebuie menţionat că o
prezervare sigură şi fără probleme a probelor este practic imposibilă. În cel
mai bun caz tehnicile de conservare întârzie numai schimbările chimice şi
biologice care se produc inevitabil după prelevarea probei.
De regulă, pentru a împiedica aceste schimbări, probele de apă sunt răcite la
4° C, sunt îngheţate, filtrate, sau li se adaugă un aditiv chimic. Îngheţarea
(-10° C) reduce dar nu elimină activitate biologică în probe. Orice activitate
biologică este eficient eliminată numai la -40° C.
Tabelul 4.5. Metode de conservare şi păstrare a probelor
Schimbarea

Tehnica de păstrare (conservare)

Fizică
Adsorbţie/absorbţie
Volatilizare
Difuzie

Anorganic: reducerea pH – ului
Fără spaţiu în partea superioară a probei
Alegerea corectă a tipului de container şi a modului de închidere a acestuia

Chimică
Acţiune fotochimică
Precipitare

Folosirea containerelor închise la culoare
Scăderea pH-ului, evitarea folosirii chimicalelor ce provoacă precipitarea (ex.
sulfaţii)
Refrigerare la 4°C. Adăugarea unui agent de fixare.

Speciaţie
Biologică
Acţiune microbiologică

Reducerea pH-ului, filtrare, adăugarea substanţelor bactericide, eliminarea
spaţiilor cu aer, păstrarea la întuneric, refrigerare
Îngheţare, adăugarea unui agent de fixare (formol, etanol)

Degradare celulară

Pentru a împiedica activitatea biologică sunt folosite o serie de
substanţe chimice ca de exemplu cloroformul şi acetatul de mercur. Acizii
sunt adesea adăugaţi pentru a împiedica adsorbţia metalelor din probele de
apă la pereţii recipientelor şi precipitarea sărurilor insolubile.
Trebuie evitată, pe cât posibil, folosirea prezervanţilor chimici pentru
că ei pot să contamineze probele sau pot să interfereze în analizele chimice
sau biologice.
De exemplu mercurul poate să interfere în determinarea colorimetrică a
fosfaţilor. Dacă sunt folosite substanţe conservante ele trebuie luate în
considerare şi la analiza martorilor.
Chiar dacă o probă este îngheţată sau este adăugat un prezervant,
probele pot fi păstrate doar un timp limitat. În unele cazuri această perioadă
poate să fie de câţiva ani (ex. fosforul în apa de mare) în altele ea poate să
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fie mult mai scurtă (ex. şase ore pentru probele de Escherichia coli). Timpul
de prezervare trebuie planificat înainte de prelevarea probelor, iar analiza
probelor se va face înainte de apariţia unor schimbări semnificative.
4.5. Asigurarea şi controlul calităţii în timpul prelevării probelor
Asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) în timpul prelevării probelor
constituie o garanţie că erorile statistice se încadrează în limitele acceptate
de utilizatorul datelor. De aceea el trebuie să includă procedurile proiectate
să împiedice, să detecteze şi să corecteze problemele ce apar în timpul
programului de prelevare.
Erorile majore ce trebuie evitate în această fază sunt: defecţiuni de
funcţionare ale dispozitivelor de prelevare a probelor, schimbări ale
caracteristicilor zonei de prelevare înainte de efectuarea măsurătorilor
(contaminare, schimbări chimice sau biologice), etichetarea incorectă.
Personalul ce lucrează în teren trebuie să fie competent în activităţile
de prelevare de probe şi la efectuarea măsurătorilor chiar dacă are de
îndeplinit şi alte sarcini (conducător de vehicule), irelevante pentru
programul de prelevare.
Condiţiile minime impuse includ înţelegerea protocoalelor, evitarea
contaminării probelor, să fie în stare să calibreze instrumentele şi să facă
observaţii de teren.
Echipamentul şi instrumentele trebuie să fie curate şi în stare bună de
funcţionare, iar măsurile preventive de întreţinere şi de calibrare trebuie
atent înregistrate.
Toate reparaţiile echipamentului şi ale instrumentelor trebuie notate
precum şi orice incident care ar putea să influenţeze siguranţa în utilizare a
acestora.
Când sunt folosite dispozitive automate mecanismele lor de
programare trebuie să fie calibrate pentru a garanta că probele sunt obţinute
la intervalele specificate. Acest lucru este important în special atunci când
condiţiile analizate au ca rezultat variaţii semnificative ale concentraţilor pe
termen scurt.
Înregistrarea pe teren observaţiilor şi a datelor. În timpul desfăşurării
activităţilor din teren, este important să se completeze un formular în vor fi
înscrise toate datele privitoare la probele colectate şi cele privitoare la
calibrarea instrumentelor.
Înregistrările trebuie făcute complet înainte de a părăsi staţia, deoarece
observaţiile şi informaţiile legate de condiţiile din momentul prelevării
probelor vor ajuta la interpretare. Această informaţie poate să explice datele
144

sau valorile neobişnuite care altfel pot fi atribuite problemelor apărute în
timpul prelevării sau al realizării analizelor (Tabelul 4.6).
Tabelul 4.6. Lista documentelor pentru înregistrări
Etapele procesului
Prelevarea de probe din teren
Păstrarea şi transportul probelor
Recepţionarea probelor în laborator
Păstrarea probelor în laborator
Pregătirea probelor
Analiza probelor

Procedura de asigurare a calităţii
Registrul de teren în care se trec: numărul probei, tipul / tehnica, ora,
data, datele măsurătorilor din teren, numele tehnicianului
Registrul pentru transport, numărul de containere, numărul probelor,
ora, data
Registrul de laborator pentru recepţia probelor transportate, numărul
de containere, numărul probelor, ora, data
Registrul de laborator cu locul de păstrare a probelor, tipul,
temperatura, ora, data
Registrul de analiză a probelor în laborator, numărul, pre-tratamente,
data, numele tehnicianului
Registrul de analiză al instrumentelor, calibrarea, numele
tehnicianului, metoda standard, data, rezultatul

Dacă probele vor sta la baza dezbaterilor legale (acţiuni în justiţie) sunt
inevitabile următoarele întrebări:
¾ de unde s-a efectuat exact prelevarea?
¾ persoana care a efectuat prelevarea este competentă?
¾ cum a fost etichetată proba pentru a se evita posibilitatea amestecării
sau a înlocuirii ei?
¾ există vre-o posibilitate de contaminare a probei?
¾ proba se poate deteriora după colectare?
Realizarea documentaţiei necesare garantează răspunsul la aceste întrebări.
Descrierea protocoalelor de prelevare a probelor. Erorile la
prelevarea probelor pot fi reduse prin asigurarea unor proceduri corecte de
prelevare, de transport şi de depozitare.
Protocoalele de prelevare trebuie să fie scrise şi trebuie să includă
descrierile exacte, în amănunt ale procedurilor pentru strângerea, etichetarea,
transportul şi păstrarea probelor, precum şi observaţiile suplimentare
necesare.
Protocoalele trebuie să fie caracteristice pentru fiecare constituent şi trebuie
să specifice dispozitivul de prelevare, tipul de recipient de depozitare şi
procedurile de conservare.
Un protocol trebuie să mai specifice tipul şi numărul de probe de control al
calităţii (martor) ce vor fi utilizate.
Înainte ca un protocol să fie scris, trebuie stabilită natura erorilor, atât cele
sistematice cât şi cele aleatoare, precum şi nivelul de acurateţe dorit. Sursele
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de eroare includ reacţia probei cu recipientul de păstrare, contaminarea,
instabilitatea fizico-chimică şi schimbările biologice.
Amplasarea exactă a zonelor şi a staţiilor de prelevare a probelor trebuie
înregistrată în protocol.
Notiţele din teren trebuie să descrie exact locul de unde au fost recoltate
probele, pentru a putea verifica dacă prelevarea s-a făcut conform
protocolului.
Protocoalele pot specifica modul de formare şi de pregătire a personalului
implicat în folosirea echipamentului.
Trebuie anticipate problemele ce pot să apară în teren, ca: pierderea
unor recipiente; mărimea (volumul) probei poate să fie mai mică; pot fi
incluse corpuri (obiecte) externe? pe ce baze, ce criterii sunt folosite pentru
eliminarea acestora? ce se întâmplă dacă nu se poate realiza prelevarea
probelor?
Una dintre problemele majore în prelevarea de probe este evitarea
contaminării acestora. Protocoalele trebuie să includă următoarele măsuri de
prevenire:
• măsurătorile în teren trebuie făcute pe sub-probe separate
• recipientele noi sau cele refolosite trebuie să fie curate (se recomandă
folosirea de recipiente furnizate de laboratorul analitic)
• se recomandă utilizarea de butelii pentru fiecare parametru
• capacele recipientelor trebuie verificate pentru a se evita producerea
unor contaminări sau adsorbţia unor analiţi particulari
• recipientele care au fost deja folosite pentru alte scopuri nu trebuie
refolosite
• interiorul recipientelor şi capacele nu trebuie să intre în contact cu
mâinile sau cu orice alt obiect
• recipientele şi unităţile de filtrare trebuie păstrate într-o ambianţă
curată departe de praf, murdărie, fum, etc.
• prezervanţii trebuie testaţi pentru a nu fi contaminaţi
• trebuie avut grijă ca probele să nu se contamineze între ele atunci când
li se adaugă prezervantul
• recipientele pentru prelevarea probelor pentru analize microbiologice
trebuie sterilizate
• personalul trebuie să folosească mănuşi pe tot parcursul acestor
activităţi.
Probele martor şi alte practici privitoare la asigurarea QA/QC.
Pentru a se evidenţia contaminarea probelor în timpul programului de
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prelevare este necesar să se analizeze probe (martor, probe de control) care
să detecteze şi să măsoare acest fenomen.
Pe teren sunt folosite recipiente cu un conţinut corespunzător celui din
situl analizat. Conţinutul recipientelor este manipulat în acelaşi mod ca şi
probele reale în timpul transferului şi al depozitării. Pentru apele dulci, proba
martor constă în butelii umplute cu apă distilată. Pentru apele marine, se
foloseşte apă cu o salinitate apropiată. Se utilizează de regulă un martor
pentru 10 probe. Martorii din teren detectează în special contaminarea cu
praf şi alte depuneri atmosferice.
Martorii pentru probele filtrate permit aprecierea contaminării în
timpul operaţiunilor de filtrare. Ei sunt pregătiţi trecând printr-un filtru o
mostră de apă distilată curată la care se adaugă un prezervant.
Martorul pentru recipient determină contaminarea acestuia. Tipul de
recipient folosit pentru prelevarea de probe este selectat la întâmplare (1 din
10), umplut cu apă distilată şi conservat în acelaşi mod ca şi celelalte probe.
Analiza acestor martori detectează contaminarea datorată procesului de
spălare.
Contaminarea echipamentului se măsoară prin analiza apei sau a
solvenţilor folosiţi pentru clătirea acestuia după fiecare prelevare.
Modificările din timpul transportului şi al depozitării sunt analizate pe
probe simulate, asemănătoare celor din teren, dar cu o concentraţie a
substanţei analizate la un nivel foarte scăzut.
Probele multiple (replicate). În afara utilizării probelor martor,
analiza calităţii probelor (QA) se poate realiza prin utilizarea probelor
multiple. Probele replicat dezvăluie mărimea erorilor ce se produc între
momentul de prelevare a probei şi analiza acesteia. Ele sunt obţinute prin
împărţirea unei probe în două sau mai multe sub-probe. Pe de altă parte,
probele multiple pot fi reprezentate de două sau mai multe probe prelevate
simultan pentru a stabili reproductibilitatea prelevării de probe.
Ideal, pentru a testa acurateţea şi precizia necesare analizelor intra - şi inter laboratoare sunt necesare trei mostre (probe).
Fixarea probelor. Altă alternativă constă în fixarea în teren a
probelor. Pentru a detecta schimbarea, în probă este adăugată o cantitate
cunoscută din analitul ce ne interesează şi este măsurată ulterior. Probele
pentru QA/QC trebuie etichetate astfel ca să nu se deosebească de celelalte
din fişa de comenzi
QA/QC în prelevarea probelor biologice. Întrebarea principală ce
poate fi adresată pentru prelevarea de probe biologice este dacă ele sunt
cantitative şi reprezentative. Utilizarea unor strategii alternative de prelevare
impune inventarea, testarea şi analiza utilităţii diferitelor tehnici.
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QA/QC în păstrarea datelor şi accesul la ele. Transferul rezultatelor
din teren la baza de date ar trebui să fie automatizat dacă acest lucru este
posibil, iar materialul imprimat trebuie verificat comparativ cu formularele
de înregistrare din teren şi cu registrele de laborator.
Intrările pot fi validate prin screeningul domeniului de variaţie al valorilor
aşteptate pentru diferiţii analiţi pentru acelaşi sit, la aceiaşi dată de prelevare
ca şi rezultatele măsurătorilor din teren. Trebuie avute în vedere procedurile
consimţite pentru manipularea, actualizarea, corectarea datelor şi a modului
de manipulare a datelor cenzurate. Asigurarea calităţii include şi protecţia şi
păstrarea datelor.
În ceea ce priveşte protecţia, trebuie să fie specificat personalul care
are permisia să citească şi să acceseze datele.
Salvarea datelor este necesară mai ales în vederea prevenirii unor
defecţiuni de sistem sau a distrugerii unor fişiere.
4.6. Riscurile pentru sănătate şi prevenirea accidentelor
Identificarea riscurilor. Posibilele riscuri pe care le implică
activităţile de prelevare a probelor din teren pot fi identificate şi descrise cu
ocazia unei vizite preliminare.
Întrebările majore la care trebuie să se răspundă sunt următoarele:
 personalul poate să ajungă în siguranţă în zona de prelevare?
 probele pot fi prelevate în siguranţă? apa este agitată? este posibilă
utilizarea unei ambarcaţiuni? accesul la ambarcaţiune este uşor? există
riscul unor inundaţii rapide? malurile sunt stabile? sunt posibile
schimbări legate de creşterea nivelului apei?
 personalul ce face prelevarea de probe poate fi expus la contaminanţi
sau la alte substanţe riscante?
 personalul ce face prelevarea de probe poate fi expus la diferiţi agenţi
patogeni, (ex. virusuri - encefalite, febre; protozoare – malarie) etc.?
 există riscul întâlnirii unor specii faunistice potenţial periculoase (ex.
păianjeni, căpuşe, şerpi, lipitori, crocodili, rechini, porci, etc.)?
 condiţiile de vreme pot pune în pericol siguranţa personalului? În
zonele alpine în special vremea este extrem de variabilă.
Personalul ce realizează prelevarea probelor trebuie să fie într-o stare fizică
şi mentală corespunzătoare îndeplinirii programului. De exemplu, dacă în
timpul prelevării unul din membrii personalului cade în apă el trebuie să fie
capabil să iasă singur fără ajutor. Personalul care lucrează pe apă trebuie să
ştie să înoate.
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Într-o activitate practică corespunzătoare profesional, riscurile trebuie
reduse pe măsura posibilului, iar personalul nu trebuie să desfăşoare
activităţi în condiţii care sunt nesigure.
Instruirea asupra pericolelor. Ca măsură a strategiei de reducere a
riscurilor, tot personalul trebuie să fie corespunzător instruit.
Programul de instruire include:
o familiarizarea cu pericolele ce pot fi întâlnite
o familiarizarea cu protocoalele de prelevare a probelor
o utilizarea echipamentului de prelevare
o calificarea pentru a conduce vehiculele corespunzătoare, ex. vehicule
de teren, biciclete, tractoare sau ambarcaţiuni
o familiarizarea cu procedurile de siguranţă
o calificarea în acordarea primului ajutor.
Planurile de minimalizare a riscurilor. Instrucţiunile următoare pot
contribui la reducerea riscurilor în timpul programului de prelevare a
probelor :
¾ Limitarea duratei de activitate continuă. Dacă zonele de prelevare
sunt amplasate la o distanţă mare nu se conduce până acolo fără
oprire. Se recomandă întreruperi de cel puţin 15 minute la fiecare 3
ore, iar programul de prelevare să nu depăşească 10 ore într-o
perioadă de 24 de ore.
¾ Alegerea unor situri sigure şi uşor accesibile. După ce au fost alese pe
hartă, siturile potenţiale trebuie vizitate şi verificate. Ele trebuie să fie
uşor accesibile, să nu fie populate cu animale periculoase sau plante
otrăvitoare, să nu aibă maluri abrupte şi instabile, pante alunecoase şi
să nu fie uşor inundabile.
¾ Personalul trebuie să fie îmbrăcat corespunzător. Este bine să se
obţină prognoza asupra timpului probabil pentru zona şi perioada în
care se vor desfăşura activităţile de prelevare.
¾ Trebuie luate măsurile de siguranţă şi echipamentul corespunzător
pentru acordarea primului ajutor. Atunci când prelevarea de probe se
realizează în apropierea zonelor cu apă adâncă sau de pe o barcă, se
recomandă purtarea unei jachete de salvare, iar când cineva este rănit,
când sunt manipulate chimicale sau apă contaminată sau dacă nu este
cunoscută calitatea apei, se recomandă purtarea mănuşilor. Este bine
ca echipa de teren să fie dotată cu tot echipamentul necesar şi ca
cineva din personal să fie instruit în acordarea primului ajutor.
¾ Menţinerea contactului cu persoanele de ajutor. Niciodată prelevarea
nu trebuie realizată de către o singură persoană. Este bine ca în
permanenţă cineva să-i supravegheze pe cei ce lucrează, pentru o
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eventuală alarmare. Pentru zonele îndepărtate şi izolate personalul
trebuie să fie dotat cu hărţi, busolă, etc. Un responsabil trebuie
informat asupra modului de realizare al deplasării. Sunt necesare şi
informaţii care să descrie procedurile de acces la serviciile de urgenţă.
¾ Să nu se intre în apă adâncă. Prelevarea de probe în apa adâncă
necesită folosirea unei ambarcaţiuni corespunzătoare, dotată cu
echipamentul de siguranţă necesar (jachete de salvare, semnalizatoare,
etc.).
¾ Evitarea contactului cu apa contaminată. Nu se recomandă
consumarea apei din zona de realizare a monitoringului. Se
recomandă purtarea mănuşilor de protecţie mai ales când sunt
colectate probe în care sunt prezente alge, organisme patogene sau
toxine (algele albastre verzi pot cauza iritaţii ale pielii şi ale ochilor).
Se recomandă spălarea mâinilor înainte de masă; toate culturile
bacteriene trebuie tratate ca fiind patogenice.
Practica profesională impune de asemenea ca personalul să
îndeplinească următoarele condiţii:
¾ Obţinerea aprobărilor necesare pentru realizarea măsurătorilor, ca de
exemplu permisele pentru colectarea faunei şi florei sau pentru
prelevarea probelor de apă
¾ Pentru a avea acces la unele situri poate fi necesară aprobarea pentru a
intra pe terenurile particulare
¾ Folosirea unei etichete corespunzătoare. Informarea autorităţilor
locale, a administratorilor de parcuri naturale, etc., este o practică
bună chiar dacă nu este necesară permisiunea oficială. Localnicii pot
să dea informaţii folositoare care vor ajuta la alegerea amplasării
staţiilor de prelevare şi pot să avertizeze asupra eventualelor pericole.
În timpul prelevării probelor trebuie avut grijă să se evite
deteriorarea zonei de lucru: să nu se arunce resturi; să fie respectate
regulile privitoare la incendii; să nu se spele instrumentele, recipientele; să
fie strânse deşeurile rezultate; să nu fie hrănite animalele sălbatice.
Alte aspecte legate de programul de prelevare a probelor vor fi
detaliate în manualul de lucrări practice.
În capitolul următor vor fi prezentate unele aspecte privitoare la
realizarea analizelor de laborator.

150

Capitolul V

Analizele în laborator
5.1. Introducere.
Scopul analizelor de laborator este acela de a obţine date corecte şi
exacte asupra parametrilor analizaţi. Proiectul programului de realizare a
analizelor este prezentat în Figura 5.1. Întrebările importante la care trebuie
să răspundem sunt cele din Tabelul 5.1.
Substanţele particulare ce vor fi analizate (analiţii) au fost identificate
în linii generale în momentul realizării proiectului de studiu, iar acum
compuşii independenţi trebuie selectaţi şi trebuie stabilite metodele de
determinare înainte ca programul de analize de laborator să fie pus în
aplicare. Analiţii aleşi vor determina multe alte decizii pe care le implică
activitatea în laborator. De exemplu, cum se vor obţine date de calitate bună
(metodă şi echipament), cum vor fi protejate sănătatea şi siguranţa
personalului şi cât va costa realizarea programului de analize.
5.2. Alegerea metodelor analitice
Alegerea metodelor analitice pentru aer, sol, apă, sedimente sau
pentru diferitele grupe de organisme va depinde în mare măsură de
informaţia pe care trebuie să o producă programul precum şi de analiţii ce
trebuie analizaţi. Sunt De asemenea importanţi o serie de factori limitativi
ca: resursele financiare disponibile, posibilităţile tehnice ale laboratorului,
cât de urgentă este realizarea analizelor, tipul de matrice şi potenţialul de
contaminare. Alegerea unei metode analitice corespunzătoare se face în
funcţie de următoarele considerente:
¾ mărimea concentraţiei analitului ce trebuie determinat. Limitele de
detecţie sunt specifice metodelor, iar concentraţia cea mai joasă
trebuie să fie specificată.
¾ acurateţea şi precizia cerută. Rezultatele sunt numai estimări ale
valorii reale şi cu cât est mai mare acurateţea şi precizia impusă,
creşte complexitatea şi costul analizelor.
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¾ perioada maximă dintre prelevarea probelor şi realizarea analizelor.
În funcţie de modul de folosire al datelor, poate fi necesar ca unele
analize să se facă pe teren.
¾ când unele metode pot fi realizate cu respectarea anumitor cerinţe,
decizia finală poate fi dictată de gradul de familiarizare cu metoda şi
de existenţa instrumentaţiei analitice necesare.
Principalele metode analitice utilizate în analizele diferiţilor stresori
chimici, precum şi metodele analitice instrumentale sunt prezentate în
Tabelul 5.2 şi în Tabelul 5.3.

Figura 5.1.
Schema cadru a programului de realizare a
analizelor de laborator
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Tabelul 5.1. Întrebări privitoare la realizarea analizelor de laborator
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Substanţele ce vor fi analizate au fost stabilite cu certitudine ?
Au fost identificate cele mai adecvate metode ?
a) Metodele analitice acoperă întregul domeniu de concentraţii aşteptat ?
b) Metodele analitice pot determina concentraţia minimă ?
c) Metodele analitice vor avea suficientă acurateţe şi precizie ?
d) Analizele se încadrează în perioada de păstrare a probei ?
Laboratorul are echipamentul potrivit pentru metoda analitică aleasă ?
Facilităţile laboratorului (apă curentă, sursă de aer, cadrul general) sunt adecvate
pentru realizarea analizelor planificate ?
Personalul laboratorului are experienţa, pregătirea şi competenţa necesară pentru
realizarea analizelor planificate ?
Laboratorul are un sistem de management al datelor ? El trebuie să:
a) urmărească probele şi datele (lanţ de custodie)
b) existenţa protocoalelor scrise pentru introducerea datelor şi pentru
asigurarea corectitudinii
c) permită ca datele asociate să poată fi analizate împreună, ex: concentraţia
nutrienţilor şi debitul permit stabilirea cantităţii de nutrienţi transportată
d) să aibă proceduri de validare pentru a stabili acurateţea datelor
e) să asigure condiţii convenabile de păstrare şi de acces care să prevină
pierderea datelor şi care să permită accesul la ele (pentru cel puţin trei ani)
f) să elaboreze proceduri care să garanteze că informaţia ajunge la utilizator
Din documentaţie se pot afla următoarele aspecte:
a) cum au fost obţinute rezultatele ?
b) care dintre probe au o identificare unică ?
c) cine a realizat analizele ?
d) ce echipament de testare a fost folosit ?
e) cum s-au stabilit observaţiile şi calculele originale ?
f) cum s-a realizat transferul datelor ?
g) cum au fost stabilite standardele ?
h) dacă soluţiile de calibrare folosite garantează stabilitatea şi păstrarea lor ?
A fost dezvoltat un plan de asigurare a calităţii în laborator? Acesta trebuie să
cuprindă următoarele aspecte:
a) principiile de operare
b) cerinţele de pregătire pentru personal
c) măsurile preventive de menţinere a infrastructurii şi a echipamentului
laboratorului
d) cerinţele sistemului de management al datelor din laborator
e) procedurile pentru stabilirea momentului şi a modului de realizare a
măsurilor corective
f) stabilirea responsabilităţilor personalului
g) toată documentaţia pentru menţinerea calităţii la nivelele stabilite
h) procedurile de control a calităţii pentru reducerea erorilor în analize
i) procedurile de evaluare a calităţii pentru a determina calitatea datelor
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9.
10.

11.

12.

13.

14.

Sunt scrise şi validate toate protocoalele pentru pregătirea şi analiza probelor ?
Au fost folosite metode standard ? Dacă sunt folosite variante ale metodelor
standard sau proceduri non standardizate, se impune justificarea lor tehnică şi o
analiză a efectelor acestor schimbări.
Cum au fost stabilite : acurateţea, precizia şi intervalul de confidenţă pentru
metodele analitice ?
a) prin analiza standardelor
b) prin metode independente
c) prin recuperarea unor cantităţi adăugate cunoscute
d) prin analiza unor standarde de calibrare
e) prin analiza unor probe martor pentru reactivi
f) prin analiza unor probe replicat
Procedurile operaţionale trebuie să specifice procedurile de optimizare şi metodele
de calibrare ale instrumentelor? Ele trebuie să includă:
a) măsurile preventive
b) măsuri specifice de optimizare
c) analiza rezoluţiei
d) procedurile de calibrare zilnică
e) analiza zilnică a performanţelor
Cu privire la aspectele QA/QC în laborator:
a) au fost stabilite graficele de control pentru controlul standardelor de
laborator, standardele pentru calibrare, martorii pentru reactivi şi analizele
replicat ?
b) laboratorul participă la programe de testare a competenţei ?
c) laboratorul este supus auditului performanţelor prin care se pot detecta unele
devieri de la protocoalele standard şi astfel se pot lua măsuri de corecţie ?
La fiecare etapă practică au fost luate toate măsurile pentru asigurarea protecţiei şi a
siguranţei personalului din laborator ?
a) au fost identificate toate pericolele ?
b) personalul a fost instruit asupra riscurilor ?
c) au fost pregătite planuri pentru reducerea riscurilor ?
d) personalul a fost pregătit pentru a lucra în siguranţă ?
e) personalul este supravegheat îndeaproape ?
f) personalul este asigurat ?

Pentru procedurile recomandate pentru realizarea analizelor fizice,
chimice şi biologice se găsesc referinţe în numeroasele lucrări. O trecere în
revistă unor metode analitice şi referirile asociate acestora utilizate în
ecosistemele acvatice se regăseşte în Tabelul 5.4. Sunt metode standard ce
sunt actualizate regulat, în pas cu noutăţile din cercetare. Existe şi alte
metode a căror folosirea este acceptabilă, cu condiţia justificării alegerii lor
şi dacă rezultatele lor testate comparativ cu cele ale metodelor standard de
referire sau cu alte proceduri de control al calităţii sunt similare.
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Tabelul 5.2. Principalele abordări analitice pentru detectarea stresorilor chimici.
Clasa de
stresori
Elemente

Principalele metodologii
Spectroscopie cu absorbţie atomică (AAS)
Inducţie cu plasmă - Spectroscopie cu absorbţie atomică (ICP-AAS)
Inducţie cu plasmă – Spectroscopie de masă (ICP-MS)
Electrozi selectivi pentru ioni (ISE)
Cromatografie în gaz (GC)
Cromatografie în lichid (LC)
Cromatografie în lichid la presiune ridicată (HPLC)
Cromatografie în gaz-Spectroscopie de masă (GC-MS)
Cromatografie în lichid la presiune ridicată-Spectroscopie de masă (HPLC-MS)
Cromatografie în gaz-FourierT-Spectroscopie în infraroşu (GC-FTIR)
Cromatografie în fluide super critice (SFC)
Rezonanţă nuclearo-magnetică (NMR)
Refractometrie cu raze X (XRD)
Cromatografie în lichid- Spectroscopie de masă (LC-MS)

Ioni
Molecule
organice

Minerale
Polimeri

Tabelul 5.3. Metode analitice instrumentale
Metoda
Gravimetric
Titrimetric
Spectroscopie în vizibil
Spectroscopie în ultraviolet

Tipul de probăa
SLG
SLG
SL
SLG

Spectroscopie în flacără

SL

Spectroscopie cu absorbţie atomică

SL

Cromatografie în gaz
Cromatografie în lichid
Polarografie
Voltametrie anodică
Spectrofluorometrie
Spectroscopie de emisie
Fluorescenţă cu raze X
Activarea neutronilor
Spectroscopie de masă
Legenda:

a

S = solid, L = lichid, G = gaz

LG
SL
L
L
SL
SL
SL
SL
SLG

b

Specificitate Sensibilitateb
bună
> 1 µg
bună
> 10-7 M în soluţie
acceptabilă
> 0,005 p.p.m. în
soluţie
acceptabilă
> 0,005 p.p.m. în
soluţie
bună
> 0,001 p.p.m. în
soluţie
excelentă
> 0,001 p.p.m. în
soluţie
excelentă
> 10 p.p.m.
bună
> 0,001 p.p.m.
bună
> 0,1 p.p.m.
bună
> 0,001 p.p.m.
bună
> 0,001 p.p.m.
excelentă
> 0,1 p.p.m.
bună
> 10 p.p.m.
excelentă
> 0,001 p.p.m.
bună
> 0,003 p.p.m.

Aproximativ, în funcţie de elementul analizat
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Tabelul 5.4. Metode analitice pentru parametrii fizici şi chimici
Analiza
Fizică
Transparenţă
Temperatură
Debit
Adâncime
Culoare
Substanţele în suspensie
Turbiditate
Conductivitate
Contaminare grosieră

Metoda
Discul Secchi
Termometre, data-loggere electronice,
termistori
Diferite instrumente, acustic - cu ajutorul
sonarului Doppler
Cu ajutorul sonarului Doppler, sonde de
adâncime
Colorimetrie
Gravimetrie
Nefelometrie, determinarea intensităţii
luminii
Instrumental
Materiale flotabile, uleiuri şi grăsimi
flotabile, solubile in diferiţi solvenţi,

Referinţa
APHA, ISO, OECD, etc.
APHA (1998)
USEPA (1982), RDInstruments (1989)
RDInstruments (1989), EPA (1982)
APHA (1998), EPA (1992)
APHA (1998), USEPA (1983), AS (1990)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998)
APHA (1998)

APHA, ISO, OECD, etc.
Chimică
pH, aciditate, alcalinitate
Salinitate
Oxigenul dizolvat
Cererea biologică de oxigen
Cererea chimică de oxigen
Carbonul organic
Metale
Amoniu
Nitraţi, nitriţi
Azotul total Kjeldahl
Carbonaţi, bicarbonaţi,CO2
Duritatea
Fosforul
Silicaţi
Cianuri
Compuşi cu sulf
Cloruri
Clor
Clorofilă
Uleiuri şi grăsimi
Surfactanţi
Fenoli
Compuşi organo-cloruraţi
Pesticide organo-fosforice
Pesticide carbamice
Ierbicide clorinate fenoxiacide
Dioxine
PAHs
Radioactivitate
Biologică
Bacterii coliforme
Bioacumularea
Testarea toxicităţii
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Electrometric, titrimetric
Conductivitate electrică, densitate,
senzori, titrare
Iodometrie, electozi de oxigen, metoda
Winkler
Incubare
Titrimetrie, colorimetrie
Combustie la infraroşu, oxidarea cu UV a
persulfaţilor
ICPAES, ICPMS, AAS, etc. şi metode
speciale pentu Al, Hg, As, Se, Cr
Electrozi pentru amoniu, titrimetrie,
colorimetrie
Colorimetrie, cromatografie ionică
Colorimetrie, potenţiometric
Titrimetric
Titrimetric
Colorimetrie
AAS, colorimetrie, ICPMS
Colorimetrie, titrimetrie, electrodic
Diferite metode
Iodometrie, amperometrie
Colorimetrie, titrimetrie, IC,
potenţiometric
Fluorometrie, spectrofotometrie
Diferite metode
Spectrofotometrie, etc.
Diferite metode
GC ECD, GC-MS
GC
HPLC
GC
GC-MS
HPLC, GC, GC-MS
Măsurători

APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), Grasshoff et al. (1999), Parsons et
al. (1985)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983, 1994c),
USEPA (1996c - Hg), USEPA (1996d - As)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983), Grasshoff et al.
(1999), Parsons et al. (1985)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), Parsons et al. (1985)
APHA (1998)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983), Grasshoff et al.
(1999), Parsons et al. (1985)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983), Grasshoff et al.
(1999), Parsons et al. (1985)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), Parsons et al. (1985)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983)
APHA (1998), USEPA (1983, 1996e)
APHA (1998), USEPA (1983, 1996e),
USEPA (1996e),
APHA (1998), USEPA (1996e)
USEPA (1983, 1996e)
APHA (1998), USEPA (1996e)
APHA (1998)
APHA, ISO, OECD, etc.

Numărare, dozarea unor enzime
Proceduri analitice standard
Bioteste ce utilizează, peşti, nevertebrate,
alge, bacterii

APHA (1998), ISO (1984, 1985) OECD (1987)

Sarcina alegerii celei mai potrivite metode revine practicienilor. Nu
întotdeauna este necesară folosirea unor metode de laborator foarte elaborate
şi scumpe dacă există metode cost-eficiente ce pot furniza informaţie la
nivelul necesar de acurateţe.
Înainte de începerea analizelor, realizatorii programului şi utilizatorii
rezultatelor trebuie să aibă confirmarea că laboratorul ales are echipamentul
corespunzător, expertiza şi experienţa necesare pentru a aplica metodele
analitice alese.
Dacă analizele se fac în laboratoare externe, se recomandă mare atenţie la
alegerea acestora deoarece
acreditarea
garantează
standardele
corespunzătoare de organizare ale laboratorului şi a QA/QC, dar nu şi
rezultatele corecte.
Rezultatele pot fi raportate în diferite unităţi de măsură: g/L, ppm,
molar, număr de organisme. Acest lucru poate să provoace foarte multe
încurcături atunci când sunt combinate sau comparate rezultate ce provin de
la surse diferite. De aceea, se recomandă consecvenţă în utilizarea sistemului
de unităţi de măsură ce a fost adoptat.
5.3. Asigurarea şi controlul calităţii în analizele de laborator (QA /QC).
Obiectivul asigurării calităţii într-un laborator este acela de a reduce
erorile care se pot produce în timpul prelucrării probelor şi a măsurătorilor
analitice pentru a produce date care sunt corecte, credibile şi acceptabile de
către utilizator. De aceea, procedurile QA /QC sunt proiectate să prevină, să
detecteze şi să corecteze problemele ce apar în timpul efectuării
măsurătorilor şi să caracterizeze statistic erorile, prin controlul calităţii
probelor şi a altor metode de verificare.
Urmărirea rezultatelor. Posibilitatea urmăririi modului de obţinere a
rezultatelor analitice, de la raportul laboratorului înapoi către proba de
origine, este o componentă esenţială a unei bune practici de laborator şi este
necesară pentru acreditarea laboratoarelor analitice.
Independent de lanţul de măsuri de siguranţă descris în amănunt
pentru fiecare probă, sistemul de înregistrare al laboratorului trebuie să
includă, pentru fiecare analiză, informaţia următoare:
¾ identitatea probei de analizat;
¾ identitatea analistului;
¾ numele echipamentului folosit;
¾ datele originale şi calculele;
¾ identificarea transferurilor manuale de date;
¾ documentaţia de pregătire a standardelor;
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¾ folosirea unor soluţii de calibrare garantate.
Facilităţile de laborator, trebuie să asigure măsurile corespunzătoare
de prevenire şi de protecţie a sănătăţii personalului. Este de dorit verificarea
în mod regulat a contaminării aerului, ce se poate datora introducerii unor
contaminanţi prin sistemele de condiţionare sau sunt generate intern de către
utilizatorii laboratorului.
Apa distilată este reactivul cel mai mult folosit în laborator şi trebuie
menţinută la un standard corespunzător pentru realizarea analizelor.
Conductivitatea electrică, urmele de metale şi compuşii organici
trebuie monitorizate continuu sau măcar zilnic.
Echipamentul analitic, trebuie păstrat curat şi în bună stare de
funcţionare, cu înregistrarea datelor de calibrare şi de întreţinere preventivă.
Trebuie înregistrate toate reparaţiile şi detaliile asupra unor incidente care
pot să influenţeze siguranţa în utilizare.
Resursele umane, întreg personalul trebuie instruit asupra tuturor
aspectelor privitoare la analizele întreprinse, trebuie să fie competent tehnic,
calificat în tehnicile speciale folosite şi cu o atitudine profesionistă faţă de
activităţile desfăşurate. Înainte ca analiştii să aibă permisiunea de a realiza
analizele, ei trebuie să-şi demonstreze competenţa în efectuarea
măsurătorilor de laborator. La un nivel minim ei trebuie să demonstreze că
sunt în stare să respecte un protocol, să demonstreze capacitatea de a munci
în siguranţă în laborator, să obţină date reproductibile de o acurateţe şi
precizie acceptabile, iar în activităţile practice din laborator să nu
contamineze probele.
QA/QC în protocoalele analitice. Laboratoarele în care se fac analizele
trebuie să descrie complet metodele folosite, la un nivel de detaliu suficient,
pentru ca un analist experimentat nefamiliar cu o metodă să o poată
reproduce şi să obţină rezultate acceptabile.
Personalul de laborator trebuie să fie conştient de importanţa
respectării stricte a protocoalele analitice şi să aprecieze relevanţa critică a
măsurilor riguroase de control a asigurării calităţii în laborator.
Toate laboratoarele trebuie să aibă sisteme de revizuire periodică a
posibilităţilor tehnice de folosire a metodelor analitice. Dacă sunt folosite
metode standard nu este suficientă numai menţionarea metodei; orice
deviere de la metoda standard trebuie justificată tehnic şi sprijinită cu un
studiu documentat asupra efectelor schimbărilor.
Erorile de măsurare pot fi împărţite în: întâmplătoare (aleatoare) şi
sistematice.
¾ Erorile aleatoare influenţează precizia rezultatelor şi evidenţiază
gradul în care pot să difere între ele datele generate de măsurători
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repetitive. Statistic acest fapt este exprimat de deviaţia standard a
măsurătorilor replicate ale unei probe independente şi eroarea
standard pentru măsurătorile replicate ale unui număr de probe. De
asemenea, ele pot fi indicate de coeficientul de variaţie care este
deviaţia standard împărţită la medie exprimată în procente. Sursele de
erori aleatoare sunt falsa contaminare, perturbările electronice,
nesiguranţa în pipetare, cântăririle, etc.
¾ Erorile sistematice sau intervalul de încredere sunt rezultatul
diferenţelor între medie şi valoarea adevărată a analitului urmărit
(acurateţea). Erorile sistematice pot fi evidenţiate şi prin compararea
rezultatelor obţinute cu valori ştiute sau cu valori consensuale. Sursele
de eroare sistematică sunt contaminarea cu reactivi, calibrarea
instrumentelor, interferenţelor metodei, etc.
Indicatorii principali ai calităţii datelor sunt intervalul de încredere
(confidenţă) şi precizia.
Intervalul de încredere, este o măsura erorii sistematice şi poate fi
atribuit în întregime metodei sau modului în care este folosită metoda în
laborator.
Precizia este măsura repetabilităţii rezultatelor atunci când aceiaşi
probă este analizată de mai multe ori (APHA, 1998).
Combinate, intervalul de încredere şi precizia exprimă acurateţea ce
este expresia apropierii valorii unui set de măsurători de valorile mediei
reale (APHA, 1998).
Datele pot fi considerate de o acurateţe mare atunci când intervalul de
încredere este scăzut şi precizia este ridicată (Figura 5. 2).

Figura 5.2. Ilustrarea acurateţei în funcţie de intervalul de încredere şi de precizie
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Aprecierea calităţii se face prin folosirea tehnicilor standard pentru
evaluarea acurateţei şi a preciziei măsurătorilor ce au ca obiectiv realizarea
analizelor şi detectarea contaminării.
Acurateţea metodelor analitice poate fi stabilită prin:
o analiza unor materiale de referinţă,
o programe de colaborare pentru realizarea testelor inter-laboratoare în
care se presupune că valorile de consens pentru analiţi sunt adevărate;
o auditul performanţelor;
o metode independente de comparaţie;
o recuperare adăugirilor cunoscute;
o verificarea standardelor de calibrare;
o probele martor;
o analiza unor replicate.
În mod asemănător cu programele de testare inter-laboratoare pot să
fie evaluate procedurile de conservare şi de depozitare a probelor. Valorile
statistice adevărate sunt însoţite de intervalul de încredere, iar valorile
măsurătorilor din probe ce se încadrează în acest interval vor fi considerate
ca fiind acurate.
Analiza materialelor de referinţă certificate şi evaluarea internă a
probelor. Materialele de referinţă certificate (garantate) sunt acele materiale
a căror concentraţie este ştiută şi care au o structură asemănătoare cu aceea
a probei analizate. Acurateţea metodelor şi a procedurilor de laborator pot să
fie stabilite comparând valorile unor analiţi cu cele ale materialului de
referinţă, iar rezultatele ce se încadrează în limitele de încredere specificate
sunt considerate acceptabile.
Materialele de referinţă sunt furnizate de instituţii ca : Institutul Naţional de
Ştiinţă şi Tehnologie (USA), Consiliul Canadian pentru Materiale de
Referinţă (Canada), Comisia Internaţională pentru Energie Atomică
(Europa), Institutul pentru Materiale de Referinţă şi Măsurători (Belgia),
Institutul Naţional pentru Standarde de Mediu (Japonia), etc.,.
Comparaţiile inter-laboratoare. Sunt folosite pentru a testa modul de
calibrare a instrumentelor şi pentru evaluarea îndemânării operatorilor.
Autorităţile de testare sponsorizează adesea astfel de programe.
Pentru a evalua acurateţea rezultatelor, un laborator independent îşi compară
rezultatele cu valorile de consens stabilite de către toate laboratoarele ce
participă în program.
Trebuie specificat că acele valori de consens pot să fie greşite şi atunci
trebuie cunoscute valorile aprobate de autoritatea care dirijează programul.
Rezultatele pentru probele necunoscute ce se încadrează în intervalul de
încredere specificat sunt considerate acceptabile.
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Auditul performanţelor. În timpul auditului performanţelor se
desfăşoară activităţi de verificare neprogramate menite să detecteze devierile
de la procedurile şi protocoalele standard de operare şi pentru a iniţia
acţiunile corective.
Metodele independente de comparaţie. Acurateţea procedurilor
analitice poate fi verificată analizând probele replicat cu două sau mai multe
metode independente.
Pentru ca metodele să fie independente ele trebuie să se bazeze pe principii
diferite de analiză. De exemplu, determinarea fierului din apă se poate face
pe baza unor principii fizice (spectrometrie cu absorbţie atomică bazată pe
absorbţia luminii de către atomi) sau chimice (voltametrie anodică - reducţie
electrochimică).
Diferenţele dintre metode pot să dea rezultate diferite pe probele duplicat
datorită unor interferenţe sau insensibilităţii pentru unele tipuri de substanţe
chimice, etc. Valorile medii obţinute cu diferitele metode sunt comparate cu
ajutorul testului Student (t).
Extragerea (recuperarea) unor aditivi cunoscuţi. Prin fixarea unei
probe ce conţine o cantitate cunoscută de analit, se poate estima gradul de
recuperare a analitului şi deci al acurateţei metodei folosite. Fixarea este una
din modalităţile de detectare a pierderilor de analit.
Este de presupus că orice intervenţie sau alte cauze care afectează metoda
vor influenţa analitul ţintă şi analitul din proba de test în mod asemănător,
deci poate fi confirmată acurateţea metodei.
Această abordare poate fi invalidată dacă:
 Substanţele chimice care sunt adăugate sunt diferite de cele native din
probă şi De aceea sunt supuse unor procese şi transformări diferite.
Interferenţa este dependentă de concentraţia analitului şi de cea a
interferentului. Adăugarea unui fixativ va schimba această dependenţă
şi deci magnitudinea interferenţei.
 Interferenţa este constantă, indiferent de concentrarea analitului.
Recuperările pot fi cantitative, dar analizele analitului originar pot să
prezinte erori mari.
Standardele de calibrare. Curbele etalon (standard, curbe de
calibrare) trebuie verificate zilnic, prin analiza cel puţin a unui standard în
domeniul său de calibrare. Aceasta ne garantează că instrumentul dă
răspunsul corect şi reduce probabilitatea subestimării sau a supraestimării
concentraţiei analitului în probă.
Probele martor. Probele martor trebuie încorporate la fiecare etapă de
prelucrare şi analiză a probelor. Vor fi analizate numai probele de laborator
care au fost supuse la succesiunea completă de paşi ce caracterizează
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analizele de rutină. Excepţie fac situaţiile în care este detectată o eventuală
contaminare. Probele martor încorporate în etapele intermediare sunt reţinute
în scop de diagnostic şi vor fi analizate numai atunci când apar probleme
legate de identificarea unei surse specifice de contaminare.
În principiu doar probele martor din teren trebuie analizate în primă
instanţă, pentru că ele înregistrează efectele integrate ale tuturor
evenimentelor. Un laborator are obligaţia normală de a testa calitatea
procedurilor sale interne în mod independent de acelea din teren, aşa că
martorii pentru procedurile de laborator vor fi incluşi într-o suită de analize
suplimentare.
Probele martor nu pot fi folosite pentru a detecta pierderile de analit,
dar sunt folositoare pentru a detecta contaminarea. Ele folosesc în special în
detectarea contaminărilor minore, deoarece probele martor sunt mult mai
sensibile la contaminare.
În cazul în care valorile măsurătorilor probelor martor sunt mai mari
decât suma valorilor a două sau trei deviaţii standard de la medie, analizele
trebuie întrerupte şi problemele identificate şi corectate.
Analizele duplicat ale probelor sunt folosite pentru evaluarea preciziei. Cel
puţin 5% din probe trebuie să fie analizate în duplicat.
QA/QC în analizele biologice. Pentru analizele biologice, procedurile de
control ale calităţii sunt proiectate să stabilească standarde acceptabile
pentru sub-probare, sortare (triere) şi identificare.
Sub-probarea şi trierea. Pentru controlul calităţii sub-probării şi al
trierii probelor o sub-probă, echivalentă în mărime cu sub-proba originală
trebuie expediată unui analist independent, pentru verificare.
În cazul nevertebratelor, pentru a compara compoziţia şi structura
comunităţii (biocenozei), sunt analizate datele din două sub-probe. După ce
o probă a fost triată, restul materialului este verificat pentru organismele care
au fost omise. Verificarea continuă până când a fost extras peste 98 % din
numărul total de nevertebrate din sub-probă.
Identificarea organismelor. În general, identificarea organismelor se
face cu ajutorul cheilor de determinare taxonomică. Dacă acestea nu există,
probele conservate trebuie expediate la alte laboratoare specializate în
realizarea identificărilor.
Personalul care trebuie să identifice specimenele biologice trebuie
instruit în folosirea cheilor de identificare (determinare), iar îndemânarea
acestuia trebuie testată înainte de asumarea responsabilităţii pentru analiza
probelor. De regulă, personalul nou identifică organismele la nivel de
familie, iar personalul cu mai multă experienţă reverifică aceleaşi probe.
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Cele două liste de familii sunt comparate şi deosebirile sunt discutate pentru
înţelegerea erorilor comise. Probele vor fi supuse unei verificări încrucişate
şi pe măsură ce performanţele se îmbunătăţesc numărul acestora se va
reduce. Dacă la început vor fi verificate două probe din 10, la final vor fi
verificate două probe din 50. Se consideră că personalul este adecvat instruit
atunci când procentul erorilor de identificare la nivel de familie este sub
10%.
QA/QC în testarea ecotoxicităţii. Deoarece calitatea rezultatelor de
ecotoxicitate este expresia variabilităţii organismelor de test sau a stării lor
de sănătate sunt necesare protocoale standard ce specifică ciclul de viaţă şi
starea de sănătate a acestora. Procedurile de garanţie a calităţii în testele de
ecotoxicitate trebuie să includă criterii pentru acceptabilitatea testului,
parametrii de control pozitivi şi negativi corespunzători, folosirea unor
substanţe toxice de referinţă şi monitoringul calităţii diferitelor componente
analizate în timpul efectuării testelor biologice.
Criterii pentru acceptarea testelor. Testele de ecotoxicitate trebuie să
aibă criterii de calitate pentru a fi acceptate. Acest lucru este important în
special atunci când testul este realizat cu organisme recoltate din teren,
deoarece răspunsul lor poate să fluctueze foarte mult de la un sezon la altul.
De exemplu, în testele de inhibiţie de creştere cu microalge, ratele de
creştere ale grupului de organisme martor trebuie să depăşească un ritm
zilnic predefinit de dublare cu cel puţin 20%. Similar, în testele de toxicitate
acută realizate pe nevertebrate şi peşti, cel puţin 90% din organismele martor
trebuie să fie în viaţă după 96 de ore. Testele de fertilitate sau reproducere
evidenţiază de obicei care este ritmul acceptabil de fertilitate, numărul de
descendenţi sau rata anomaliilor. Dacă criteriile testelor nu sunt îndeplinite
şi validate acestea trebuie repetate.
Controalele negative. Toate testele de toxicitate necesită folosirea
probelor martor pentru a compara răspunsurile organismelor în prezenţa sau
în absenţa substanţelor toxice. Controale negative pot să fie apa
necontaminată folosită ca diluant în testele de toxicitate. Pentru testele de
sediment, controalele negative includ sedimente necontaminate care au
dimensiunile particulelor, carbonul organic şi conţinutul de sulfiţi
asemănătoare cu cele ale sedimentului testat.
Substanţele toxice de referinţă. Substanţele toxice de referinţă sau
controalele pozitive sunt folosite pentru a garanta că organismele pe care se
bazează testul răspund la un contaminant cunoscut de o manieră
reproductibilă. Acest fapt este important în special pentru organismele
recoltate din teren ce pot să-şi varieze răspunsul în funcţie de sezon, situl de
colectare, temperatură şi de modul de manipulare. Substanţele toxice de
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referinţă pot fi folosite şi pentru a urmări schimbarea sensibilităţii
organismelor crescute în condiţii de laborator.
De obicei substanţele toxice anorganice (cupru, crom) sau organice (fenol)
sunt folosite drept compuşi toxici de referinţă şi sunt testate în mod regulat
pentru un spectru de concentraţii diferite.
Fiecare test de toxicitate trebuie să includă cel puţin o concentraţie toxică de
referinţă ca un control pozitiv.
Graficele de control al calităţii evidenţiază valorile medii şi variabilitatea
răspunsurilor (Environment Canada, 1990b; USEPA, 1993).
Probele martor. Probe martor corespunzătoare trebuie incluse în
fiecare test de toxicitate realizat în teren, dacă proba a fost manipulată
înainte de testare.
Dacă salinitatea apei dulci trebuie ajustată cu săruri de apă de mare înainte
de testare, controlul sărurilor trebuie De asemenea inclus în fiecare test.
Controlul solvenţilor este esenţial pentru substanţele chimice insolubile în
apă dacă ele au fost dizolvate în solvenţi organici pentru a fi eliberate în
sistemul de test. În nici un caz concentraţia solvenţilor sau a emulsifianţilor
nu trebuie să depăşească 0,1 mg / L (OECD, 1981).
Calitatea apei ambientale. Pentru testele de toxicitate, calitatea apei
ce constituie mediul de viaţă al organismelor testate trebuie să monitorizată
pentru a fi siguri că toxicitatea evidenţiată este datorată contaminantului
testat.
Pentru apele dulci, parametrii minimi măsuraţi sunt: alcalinitatea, duritatea,
pH-ul, temperatura şi oxigenul dizolvat.
Pentru apele marine, salinitatea este monitorizată în tot timpul testului.
QA/QC pentru manipularea sedimentelor şi a solului. Principiile pentru
manipularea probelor de sediment sunt asemănătoare cu acelea pentru
analiza apei. Unele aspecte de manipulare ale probelor de sediment au fost
deja menţionate: menţinerea neschimbată a condiţiilor redox (oxic vs.
anoxic) şi nevoia de a avea particule de dimensiuni asemănătoare, cu un
conţinut similar de carbon organic şi de sulfiţi pentru controalele negative şi
pentru probele de test (Mudroch&Macknight, 1991).
Păstrarea probelor. Pentru depozitare şi pentru a reduce activitatea
bacteriană probele de sediment sunt neutralizate sau îngheţate imediat după
prelevare. Atunci când trebuie cunoscută concentraţia totală a
contaminanţilor este corespunzătoare oricare din aceste metode. Uscarea la
110°C poate să fie De asemenea o opţiune. Pentru majoritatea compuşilor
organici şi a metalelor mai volatile (Hg, Cd, Se, As) nu este recomandată
uscarea în cuptor, dar ele pot fi uscate la temperatura camerei sau pot fi
îngheţate uscat, deşi acesta poate fi un inconvenient pentru compuşii
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organici foarte volatili. Atunci când sunt analizate unele metale sau apa
interstiţială din sediment sunt necesare măsuri speciale. Deoarece
majoritatea sedimentelor sunt cel puţin parţial anoxice, oxidarea sulfiţilor de
fier - în mod special - va schimba formele chimice ale metalelor. Această
oxidare poate fi redusă prin îngheţarea probei, prin păstrarea ulterioară întrun recipient şi prin realizarea celorlalte operaţiuni într-o atmosferă inertă.
Îngheţarea poate provoca ruperea pereţilor celulari şi eliberarea metalelor
fapt, ce poate modifica semnificativ rezultatele analizelor pentru unele
elemente (ex. seleniu).
Cernerea probelor. Cernerea probelor este procesul folosit pentru a
împărţi probele de sediment în fracţii de particule de diferite dimensiuni. De
obicei sedimentele sunt clasificate după mărime: pietriş (> 2 mm), nisip (de
la 63µm la <2 mm ), mâl (<63 µm). Sedimentele sunt cernute de obicei prin
serii de site cu dimensiunile ochiurilor de plasă de la 2 mm la 63µm.
Cernerea umedă este folosită pentru prelucrarea sedimentelor fine, în timp
ce pentru materialele uscate acest procedeu este folosit doar pentru separarea
materialelor mai grosiere. Când sunt comparate concentraţiile urmelor de
metal din sedimente prelevate din situri diferite este recomandat să se
analizeze fracţiunea <63 µm care adsoarbe majoritatea acestor produşi.
De notat că pentru compararea concentraţiilor de contaminanţi organici din
sedimente mărimea particulelor nu este importantă deoarece concentraţiile
pot fi exprimate în procente ale conţinutului de carbon organic.
Omogenizarea probelor. Omogenizarea probelor de sediment este
dificil de realizat pentru că este notorie heterogenitatea sedimentului nu
numai sub aspectul mărimii particulelor ci şi sub acela al distribuţiei
contaminanţilor. Pentru a îmbunătăţi omogenitatea probei este necesară o
amestecare cât mai completă a probelor umede şi a celor uscate. Pentru
mostrele uscate, este necesară măcinarea lor (Mudroch&Macknight, 1991).
Probele umede sunt folosite atunci când există riscul ca uscarea să schimbe
proprietăţile chimice ale contaminanţilor. Pentru probele umede de
dimensiuni mari omogenizarea este dificil de realizat, De aceea se
recomandă folosirea unor mostre cu volume mai mici.
Prezentarea datelor de controlul al calităţii (QC). Graficele de
control (etalonare) sunt folosite pentru a vizualiza şi monitoriza
variabilitatea datelor de QC (Lewis, 1988). De obicei, în laboratoare sunt
folosite două tipuri de grafice de control: grafice ale mediei şi grafice ale
domeniului.
¾ Graficele mediei sunt folosite pentru a urmări schimbările în
concentraţiile de referinţă certificate, adăugările cunoscute, verificarea
calibrărilor standard şi probele martor. Graficele prezintă media
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±deviaţia standard sau eroarea planifică (Figura 5.3) cu o limită de
control superioară şi una inferioară (în mod normal de trei ori deviaţia
standard, în care 99,7% din date ar trebui să se încadreze). Dacă datele
nu se încadrează între aceste limite trebuie să se ia măsuri de corecţie.

Figura 5.3. Graficul de control al valorilor medii

¾ Graficele de domeniu sunt folosite pentru a evidenţia diferenţele între
analizele duplicat în funcţie de deviaţia standard sau de deviaţia
standard relativă. Dacă sunt stabilite limitele domeniului de variaţie
atunci când datele nu se încadrează între aceste limite, trebuie luate
măsuri de corecţie.
Numărul probelor de control a calităţii va depinde de două
considerente: durata acceptabilă a deviaţiei de la medie ce poate fi tolerată
şi probabilitatea de apariţie a acestor deviaţii.
Primul se leagă de scopul pentru care sunt strânse datele şi de numărul
probelor de control a calităţii ce se va stabili prin consultarea cu utilizatorul
datelor.
Cel de al doilea este stabilit de obicei în funcţie de variabilitatea
anterioară. Pentru a fi eficiente graficele de control trebuie să fie continuu
actualizate. Astfel, tendinţele modificărilor vor putea fi stabilite înainte ca
limitele de control să fie atinse. Atunci când datele sunt prezentate în
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rapoarte trebuie specificate valorile minime ale preciziei şi acurateţei
(Figura 5.4).

Figura 5.4. Prezentarea grafică a preciziei (a) şi a domeniului de stabilitate (b).

5.4. Managementul datelor
Atunci când probele sunt livrate unui laborator pentru analize, este
necesar ca personalul din laborator să înregistreze probele în registrul de
laborator sau cu alt sistem de înregistrare. Fiecare probă va primi un cod
unic de identificare, ce devine parte a lanţului de custodie a probei.
Sistemul de înregistrare trebuie:
¾ să furnizeze informaţii asupra tuturor manipulărilor la care au fost
supuse probele de la momentul recepţiei lor şi până la raportarea
rezultatelor
¾ să permită accesul la toate datele testului original pentru o perioadă de
cel puţin trei ani de la termenul de înregistrare.
Păstrarea datelor. Datele privitoare la calitatea aerului, apei şi a
solului se obţin printr-o investiţie substanţială de timp şi bani, aşa că ele
trebuie să fie folosite cât mai eficient şi păstrate şi depozitate cu mare
atenţie. Volumul de date acumulat de programele de monitoring sugerează
că sistemele cele mai adecvate de management sunt bazate pe utilizarea
computerelor. Un astfel de sistem trebuie să includă:
• proceduri de încredere pentru înregistrarea rezultatelor analizelor sau
a observaţiilor din teren
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•
•
•
•
•

proceduri pentru screeningul şi validarea datelor
depozitarea în siguranţă a informaţiei
un sistem simplu de salvare
mijloace simple de analiză
flexibilitate, pentru a găzdui şi utiliza informaţii suplimentare.
Nevoile utilizatorului constituie considerentul cel mai important
atunci când este proiectată o bază de date şi trebuie avute în vedere
următoarele aspecte:
o scopul pentru care vor fi păstrate datele colectate - sursele, numărul de
probe (şi pentru fiecare probă numărul, tipul, situl, momentul sau data
prelevării, etc.), numărul de câmpuri a bazei de date, notele
descriptive, categoriile de confidenţă, analiţii, tipurile de analize,
numărul de înregistrări
o problemele cauzate de sursele multiple de date - procedurile de
validare şi standardizare a datelor, formatul de transfer, evaluarea
confidenţei
o garanţia calităţii şi a controlului acesteia (riscul/nivelul de încredere) precizia analitică, procedurile de validare
o documentaţia - metodele standard pentru analize, procedurile de
validare, coduri
o cum vor fi accesate datele de către utilizatori - în timp real (prin
legătură directă, pe măsură ce sunt generate) sau ulterior, pe baza
unor cereri, pe categorii de date;
o tipurile de analiză folosite la interpretarea datelor să fie sprijinite de
aspectele de - statistică, grafică, analiza tendinţelor, analizele de
regresie.
Urmărirea datelor. Dacă datele vor sta la baza unor dezbateri în
justiţie sunt importante o serie de măsuri speciale, iar laboratorul trebuie să
poată răspunde la următoarele întrebări:
 cum a fost etichetată fiecare probă pentru a se evita posibilitatea
pierderii, sau a înlocuirii ei?
 cum au fost identificate datele pentru a nu se amesteca sau înlocui?
Sistemul de înregistrare al laboratorului va garanta integritatea probei de
la colectare până la analizele finale cu respectarea tuturor variabilelor care
interesează. Datele trebuie să aibă coduri de identificare unice, iar
documentaţia corectă garantează răspunsul la întrebările de mai sus.
Screeningul şi verificarea. Protocoalele de intrare pentru date trebuie
dezvoltate de o manieră care să garanteze că introducerea lor este corectă.
Atunci când este posibil şi pentru a împiedica erorile de transcriere, este bine
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ca datele obţinute de către diferitele instrumente să fie transferate electronic
la baza de date.
Armonizarea datelor. Datele armonizate sunt datele care pot fi
folosite spre a fi comparate cu datele ce provin de la alte seturi de date,
comparabile ca unităţi de măsură sau cadru de timp. De exemplu, dacă
trebuie calculată încărcarea cu nutrienţi, datele asupra concentraţiilor şi cele
asupra debitelor trebuie colectate în aceeaşi staţie şi în acelaşi moment.
Pentru a se asigura armonizarea şi pentru o mai bună comparabilitate trebuie
luată în consideraţie posibilitatea realizării unor măsurători suplimentare.
Recuperarea şi repartizarea datelor în bazele de date. Au fost
dezvoltate un mare număr de baze de date independente, asociate adesea cu
sistemele de funcţionare ale unor autorităţi cu sarcini speciale (furnizarea
apei, managementul apelor uzate, managementul depozitării deşeurilor, etc.).
Costurile pentru actualizarea unora dintre aceste sisteme prin folosirea
noilor tehnologii sunt ridicate şi uneori s-a constatat incompatibilitatea lor
cu alte baze de date, fapt ce a generat dificultăţi în transferul datelor.
Datorită creşterii substanţiale a transferului electronic şi a legăturii directe de
acces la date se impune standardizarea bazelor de date.
Există un număr de baze de date disponibile în comerţ: db4®., Db5®.,
ACCESS®. şi Foxpro®. Alegerea unei baze de date depinde pe tipul şi de
modul de folosire a datelor, de compatibilitatea dintre tipul de computer şi
« soft » şi de posibila utilizarea în comun cu alte baze de date pentru ani de
zile.
Ca parte a programului de control a calităţii, între cercetători şi ceilalţi
participanţi la realizarea programului (personalul tehnic) trebuie să se
stabilească o înţelegere asupra necesităţii asigurării unui management de
calitate permanentă a datelor. Numai prin menţinerea consistenţei în
colectarea, analiza şi managementul pe termen nelimitat a seturilor de date
putem detecta cu acurateţe tendinţele de schimbarea ale sistemelor ecologice
(Figura 5.5).
Obiectivele programului de management trebuie să asigure că:
1) datele sunt transferate cu acurateţe
2) oferă siguranţa că datele nu vor fi pierdute sau distruse.
Pentru atingerea acestor obiective, managementul datelor de bază
trebuie să includă câteva etape cheie. Acestea sunt: introducerea datelor,
verificarea datelor, validarea datelor, documentarea datelor şi arhivarea
datelor.
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Figura 5.5. Utilizarea datelor de monitoring într-un sistem de management integrat.

Introducerea datelor - Se referă la setul iniţial de operaţiuni prin care
datele înscrise iniţial pe formularele de teren sunt transcrise, sau tipărite întro formă computerizată (bază de date, foi de lucru). Dacă datele au fost
colectate/înregistrate sub formă digitală în teren, introducerea datelor constă
în transferul lor în baza de date de la centrul de unde vor fi manipulate
ulterior.
Verificarea datelor - Urmează introducerii datelor şi implică
controlul acurateţei cu care datele computerizate corespund cu cele din sursa
originală. După verificare, formularele originale pot fi arhivate.
Validarea datelor – uneori, deşi datele au fost corect transcrise din
formularele de teren, pot prezenta erori din punct de vedere logic. De
exemplu, dacă în cazul unui râu apare un pH de 25,0 sau o temperatură de
95o C este ilogic şi cu siguranţă incorect. Acest proces de revedere a datelor
computerizate sub aspectul erorilor logice constituie stadiul de validare.
Documentarea datelor – este secundară ca importanţă în ceea ce
priveşte verificarea acurateţei datelor din fişiere. Totuşi fără o documentaţie
informativă completă, conţinutul, calitatea, mărimea, cauzele variabilităţii şi
utilitatea datelor rămân necunoscute. Documentarea datelor de monitoring
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implică obţinerea unor tipuri de descriptori cum ar fi informaţiile privitoare
la localizarea zonei de unde s-au prelevat datele, persoanele implicate şi
perioada pentru care datele au fost recoltate.
Arhivarea datelor – este procesul de păstrare a datelor originale.
Mediile pentru arhivare sunt reprezentate de înregistrările magnetice sau
electronice după care se vor realiza copiile de lucru. Cea mai simplă
modalitate de arhivare constă în realizarea a minimum două locuri de
păstrare a datelor originale. Modificările precum şi alte activităţi vor fi
realizate pe copiile acestor date. Una din necesităţi o constituie corecta
etichetare a datelor în vederea identificării ulterioare.
Un sistem generalizat de păstrare a datelor trebuie realizat de aşa
manieră încât să asigure fără echivoc păstrarea, securitatea şi uşurinţa
utilizării datelor.
Deşi există o mare diversitate de sisteme de arhivare a datelor pe care
organizaţiile responsabile le-au folosit, experienţa generală arată că
sistemele computerizate sunt cele mai avantajoase pentru managementul
datelor.
Pentru realizarea unui sistem de succes trebuie respectate câteva
cerinţe ce trebuie îndeplinite de către variabilele ce vor fi arhivate.
1. Înregistrarea unui anumit număr de variabile de calitate cum ar fi:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

variabila, constituentul sau determinarea
tipul probei (aer, apă, sol, organisme), caracterizare, condiţii
metoda (tehnica), modul de colectare, prelucrare, analiză, evaluare
valoarea măsurată, concentraţia, rata etc.
localizarea, latitudinea şi longitudinea staţiei
timpul, data şi ora
cine a realizat măsurătorile, colectarea şi analizarea
sursa datelor, ce program de monitoring;
indicaţii asupra calităţii datelor (descriptori de calitate, precizie, limite
şi sistemul de calitate definit)
9 pentru datele cenzurate, pot fi înregistrate semnele < şi >, dar cu
menţionarea limitelor de detectare şi niciodată separat
9 sistemul trebuie să asigure corectitudinea datelor: pentru evitarea
oricărei confuzii să menţioneze metodele prin care au fost obţinute.
2. Programele software – trebuie să fie alese de aşa manieră încât să
poată face posibilă trecerea de la un sistem la altul, fără mari modificări ce ar
putea duce la pierderea unor date sau a unor informaţii.
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3. Pe cât posibil să se utilizeze programe accesibile, uşor de
manipulat.
4. Sistemul trebuie să asigure protecţia datelor contra unor degradări
accidentale.
5. Pentru datele incomplete, este bine să se utilizeze metode separate
de prelucrare şi de păstrare.
6. Sistemul trebuie să fie uşor de chestionat şi flexibil pentru
raportare.
Ca şi în alte cazuri, şi în acest caz, se impune problema standardizării
atât la nivel de agenţii cât şi la nivel naţional şi internaţional. De exemplu,
sistemul de informaţii CORINE – adoptat în anul 1985, are ca obiective
adunarea, coordonarea şi îmbunătăţirea consistenţei informaţiei privitoare la
starea mediului în ţările din Comunitatea Europeană.
Prelucrarea datelor. După ce probele au fost prelevate şi analizate,
datele obţinute sunt gata spre a fi utilizate. Se disting trei aspecte :
1. - analiza datelor şi conversia lor în informaţie asupra calităţii
sistemului prin utilizarea metodelor statistice potrivite
2. - distribuirea informaţiei către cei care o vor utiliza pentru luarea
deciziilor sau în scopuri manageriale (raportare, prezentare), sau ca
input pentru alte cercetări
3. - arhivarea lor în vederea unor utilizări viitoare sau pentru schimburi.
Aceste aspecte sunt de o importanţă capitală pentru programul de
monitoring, deoarece pe această bază putem stabili dacă au fost atinse
obiectivele pentru care acesta a fost elaborat.
Analiza şi interpretarea datelor-generalităţi. Interpretarea rezultatelor
obţinute în urma aplicării unui program de prelevare de rutină este în primul
rând o activitate statistică, prin care se produce informaţia cantitativă asupra
unui sistem particular cu ajutorul instrumentului matematic ce specifică un
anumit nivel de confidenţă, prin prelucrarea unui număr limitat de probe în
scopul realizării de evaluări asupra întregului.
Caracteristici ale datelor de calitate. O serie de inexactităţi legate
de calitatea datelor pot complica analiza statistică, astfel :
• absenţa unor valori (perioadă de măsurători pentru care nu s-au
înregistrat date, poate fi depăşită prin metode de analiză neparametrică
a datelor)
• schimbarea frecvenţei de prelevare (schimbări de program sau
restricţii bugetare)
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• observaţii multiple (în cazul prelevării unor probe multiple, se
folosesc valorile medii)
• cenzurarea datelor (în situaţii în care valorile numerice sunt înlocuite
cu aprecieri calitative sau atunci când unele valori sunt omise
intenţionat)
• mărimea probei (uneori aceasta poate fi prea mică) poate determina
alegerea metodei de analiză
• valorile extreme - cu mult mai mari sau mai mici decât valorile medii
- se pot datora unor măsurători eronate sau unor evenimente
neprevăzute ;
• non-normalitatea legată de distribuţia spaţială - se impune utilizarea
metodelor de analiză neparametrică
• sezonalitatea diferenţe de la un sezon la altul - se utilizează proceduri
speciale de evaluare
• autocorelarea implică existenţa unei corelaţii între informaţiile
obţinute din două probe diferite, se utilizează corelaţiile seriale, dar
sunt destul de dificil de aplicat în practică.
Există mai multe tipuri de analiză de rutină a datelor :
o valorile medii pentru valorile spaţio - temporale de exemplu se
utilizează media anuală, sezonieră, pe localităţi, pe regiuni, pe
distanţe, etc.
o analiza tendinţelor de schimbare - creşterea sau scăderea
concentraţiilor în aceiaşi staţie, diferenţe între staţii diferite la acelaşi
moment, etc.
o testarea concordanţei cu standardele - compararea valorilor
obţinute în staţii cu cele reprezentate în standardele pentru control.
Se recomandă ca aceste analize să fie realizate cu ajutorul
computerelor, pentru care au fost elaborate programe software de analiză
statistică şi de prezentare grafică. De asemenea se impune necesitatea
standardizării activităţilor de monitoring.
Protocolul de analiză a datelor (DAP). Un protocol de analiză a
datelor poate fi definit ca un set de proceduri standardizate utilizate la
prelucrarea datelor de monitoring, în conformitate cu obiectivele
informaţionale specifice ale programului de monitoring.
Elaborarea unui protocol pentru analize permite definirea metodelor
prin care datele colectate sunt transformate în informaţia necesară. Prima
fază constă în pregătirea datelor pentru analiză, urmată de interpretarea lor şi
de aprecierea calităţii sistemului studiat.
Un protocol de analiză a datelor conţine următoarele elemente :
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o stabilirea cu exactitate a informaţiei ce trebuie produse
o procedeele pentru pregătirea datelor brute pentru analiza statistică şi
prezentarea grafică
o mijloacele de vizualizare sumară a mediului, prin variabilele de
calitate
o metodele statistice recomandate pentru a produce informaţia dorită
o formatul de raportare, pentru informaţia obţinută.
În protocolul de analiză al datelor (DAP), fiecare component este
definit în cele mai mici detalii, astfel ca procedurile ce vor fi folosite să fie
clar definite. Sub acest aspect DAP este similar cu protocoalele stabilite
pentru prelevarea probelor din teren şi pentru analizele din teren şi din
laborator. Protocolul de analiză al datelor inclus în programele de
monitoring prezintă o serie de avantaje:
¾ creşte performanţele sistemului prin asigurarea consistenţei analizelor
în cazurile în care datele provin din surse diferite şi sunt analizate de
către persoane diferite
¾ minimalizează subiectivitatea analizelor realizate deoarece metodele
statistice au fost stabilite anterior colectării datelor
¾ prezintă beneficii economice deoarece poate fi utilizat la identificarea
datelor ce trebuie colectate, obţinându-se astfel un maxim de
informaţie
¾ asigură credibilitatea informaţiei obţinute datorită faptului că
metodele statistice şi interpretarea datelor sunt mai corect utilizate
dacă protocolul este scris, iar aceste procedee pot fi revăzute de
sistemele expert
¾ permite asigurarea calităţii activităţilor prin folosirea fluxului de
informaţie în analiza datelor şi în fazele de raportare a acestora.
Datele colectate printr-un program specific de monitoring trebuie
astfel prelucrate încât informaţia obţinută să fie în acord cu obiectivele
programului.
Nu se recomandă un set de teste statistice fixe ci analizele trebuie
făcute în funcţie de obiectivele informaţionale ale programului, obiective ce
pot diferi de la un tip de program la altul. Este de recomandat ca strategia şi
cadrul de realizare a analizei datelor să fie bine stabilite de fiecare
organizaţie responsabilă de programul de monitoring.
DAP - necesită specificarea obiectivelor programului de monitoring,
care trebuie definite clar şi trebuie documentate înainte de colectarea datelor.
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DAP - dezvoltate de fiecare organizaţie trebuie să îndeplinească acele
calităţi care să permită includerea lor în bazele de date centralizate naţionale
şi internaţionale.
Raportarea datelor de laborator. Atunci când programul de
monitoring prevede furnizarea de către laborator a unor rapoarte separate
acestea trebuie să includă:
o numele şi adresa laboratorului
o tabele cu probele şi datele de analiză
o identificarea metodelor analitice folosite
o data la care s-a făcut analiza şi numele analistului
o certificatul de garanţie a calităţii.
Aceste detalii sunt uneori reproduse în întregime în anexele raportului
principal (pentru probele semnificative), iar celelalte date sunt concentrate
şi listate în corpul raportului.
5.5. Măsuri de protecţie şi prevenire a accidentelor
Cerinţe legislative. De regulă măsurile de protecţie şi cerinţele de
siguranţă pentru laboratoare sunt furnizate de acte normative, ce stabilesc
normele standard pentru desfăşurarea în bune condiţii a tuturor activităţilor
şi includ:
 aspecte generale
 aspecte chimice
 aspecte microbiologice
 radiaţiile ionizante
 radiaţiile neionizante
 aspecte mecanice
 aspecte electrice
 aspecte privind vaporii, gazele, fumul şi modul în care acestea sunt
eliminate.
Pentru aceasta sunt elaborate îndrumătoare (ghiduri) pentru realizarea în
practică a procedurile de siguranţă (Haski et al., 1997).
Identificarea pericolelor. Pericolele sau riscurile implicate în
activităţile de laborator trebuie identificate şi documentate. Principalele
probleme sunt:
¾ expunerea personalului la substanţe toxice sau la alte riscuri
¾ expunerea personalului unor pericole fizice potenţiale.
Personalul care realizează analizele trebuie să fie apt fizic şi mental pentru
îndeplinirea sarcinilor din laborator.
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Instruirea asupra pericolelor. Ca o măsura a strategiei de reducere a
riscurilor tot personalul trebuie să fie corespunzător instruit, iar acest lucru
înseamnă:
¾ familiarizarea cu protocoalele (procedurile de analiză, procedurile
sigure de manipulare, procedurile de păstrare, etc.)
¾ utilizarea echipamentului de laborator
¾ calificarea în manipularea substanţelor chimice
¾ familiarizarea cu procedurile de siguranţă
¾ calificarea în acordarea primului ajutor.
Planurile de reducere a riscurilor. O practică profesională corectă
necesită riscuri reduse şi condiţii de muncă sigure. Acţiunile ce vizează
reducerea riscurilor includ:
¾ protecţia împotriva vărsării accidentale a unor substanţe chimice prin
¾ folosirea de îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare
¾ păstrarea echipamentului de prim de ajutor în apropierea locului unde
se fac analizele
¾ asigurarea în laborator a condiţiilor pentru spălarea de urgenţă a
mâinilor, a ochilor sau pentru duş
¾ instruirea personalului de laborator în procedurile de prim-ajutor
¾ păstrarea contactului cu persoane de ajutor.
Se recomandă prezenţa a cel puţin trei persoane în laborator şi
contactul cu cineva care să poată să dea alarma.
Procedurile prin care se ia legătura cu serviciile de urgenţă trebuie
afişate în scris.
Datele obţinute pe teren şi prin analizele de laborator trebuie
prelucrate pentru obţinerea informaţiei. Aspectele generale ale acestor
activităţi vor fi prezentate în capitolul următor.
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Capitolul VI

Analiza şi interpretarea datelor
6.1. Introducere.
În acest capitol sunt trecute în revistă metodele statistice comune
folosite pentru analiza datelor. Informaţia este la nivel introductiv şi va ajuta
la identificarea metodelor corespunzătoare de analiză şi de interpretare a
rezultatelor. Informaţia prezentată nu este exhaustivă; studiile complexe pot
să necesite un nivel mai ridicat de sofisticare statistică decât cel prezentat şi
pentru aceasta se recomandă consultarea unui statistician profesionist.
Analiza datelor ar trebui să fie înţeleasă ca o componentă integrată a
proceselor de management. Cadrul pentru realizarea analizei şi pentru
interpretarea datelor precum şi o listă de întrebări sunt prezentate în Figura
6.1. şi în Tabelul 6. 1.
Aşa cum reiese din capitolele anterioare, tipurile de date, cantităţile şi
metodele statistice de analiză, trebuie luate în consideraţie împreună încă de
la început ca parte a oricărei strategii de monitoring. Trebuie luate decizii
privitoare la:
• scara la care se realizează măsurătorile
• frecvenţa de prelevare a probelor
• nivelul de replicaţie
• acoperirea spaţială şi temporală.
Pentru a se asigura strângerea de date suficiente cantitativ şi calitativ
pentru analizele statistice ulterioare este important să se evite sindromul
“date bogate – informaţie săracă” (data rich-information poor) legat de
colectarea datelor (date care nu vor fi analizate ulterior sau care nu se
adresează obiectivelor programului de monitoring).
Date fiind preţurile asociate colectării datelor, este imperativ să se
folosească procedurile controlului de calitate (QA/QC) pentru a garanta
integritatea datelor. Aceste proceduri trebuie să se sprijine pe procese
prestabilite de salvare şi de arhivare. O importanţă deosebită trebuie acordată
mediilor pentru arhivare, deoarece ritmul rapid de evoluţie în tehnologiile de
calculator tind să sporească viteza de învechire a echipamentului.
Asigurarea calităţii oricărui program de monitoring trebuie să includă
analiza datelor pentru practicile de teren şi pentru practicile de laborator.
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Înainte de a se trece la analize statistice, datele obţinute trebuie
pregătite cu ajutorul metodelor standard de rezumare, de prezentare şi de
verificare pentru a fi identificate rezultatele “aberante”. Dacă nu sunt
detectate la timp aceste valori pot avea efecte profunde asupra analizelor
statistice ulterioare. Ele pot să ducă la concluzii incorecte, iar deciziile ce se
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vor lua pe baza lor vor fi eronate. Analiza statistică a datelor presupune o
planificare a activităţilor deoarece vor fi folosite numai unele dintre
multiplele tehnici statistice disponibile.
Tabelul 6.1 . Întrebări referitoare la analiza datelor

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

În faza preliminară de pregătire a datelor:
a) a fost stabilit cu claritate scopul pentru vor fi utilizate datele ?
b) au fost identificaţi parametrii ce vor fi estimaţi sau ipotezele ce vor fi testate?
c) datele ce provin din surse diferite vor fi compatibile (nivelul de măsurare, scara spaţio–
temporală) ?
d) au fost stabilite obiectivele ce vizează cantitatea şi calitatea datelor ?
e) a fost identificat programul de realizare pentru analizele statistice ?
f) au fost stabilite supoziţiile ce vor sta la baza aplicării corecte a metodelor analitice ?
g) s-a luat în considerare modul de organizare a datelor (mediile de păstrare, expunerea,
modul de tratare al inconsistenţelor, valorile extreme, datele lipsă şi cele aflate la limita de
detecţie) ?
Au fost aplicate metode de comprimare a datelor (tabele, grafice) ?
Observaţiile “aberante”au fost identificate şi s-au luat măsuri de rectificare ?
Există violări potenţiale ale supoziţiilor statistice (non-normalitatea, inconstanţa varianţei,
autocorelarea) ?
Datele au fost transformate după necesităţi ?
Datele au fost analizate cu metodele alese anterior; au fost identificate proceduri alternative pentru
analiza datelor ce nu pot fi înţelese decât cu tehnici speciale ?
Rezultatele analizelor au fost colaţionate într-un rezumat concis şi au o relevanţă statistică care să
justifice utilitatea modului de abordare ?
Rezultatele statistice au fost evaluate cu grijă şi nu au o interpretare tehnică ?
S-au luat în considerare obiectivele, dacă nu, studiul a fost replanificat, au fost colectate date noi
sau suplimentare, au fost perfecţionate modelele conceptuale şi au fost reanalizate datele?

Deşi focalizarea iniţială a programului poate să vizeze evaluarea
calităţii faţă de o valoare standard sau pentru a detecta o tendinţă, obiectivul
final al analizelor este acela de a spori capacitatea de înţelegere a sistemelor
naturale investigate, fapt ce va favoriza luarea unor decizii mai bine
documentate şi, deci, va conduce la acţiuni mai eficiente de management.
Una dintre provocările cele mai semnificative pentru faza de analiză a
datelor este extragerea unui “semnal” dintr-un mediu ambiant inerent
“zgomotos”.
Aşa cum s-a arătat anterior (capitolul III), planul studiului de
monitoring poate cuprinde: studii descriptive, incluzând monitorul de audit;
studii pentru măsurarea schimbării, incluzând evaluarea calităţii (aer, apă,
sol, etc.) comparativ cu anumite valori standard (deşi un astfel de studiu
poate de asemenea să fie categorisit ca descriptiv) şi studii ce vizează
înţelegerea sistemului, incluzând studiile de tipul “cauză-efect” şi
investigaţii ale diferitelor procese.
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Cerinţele statistice pentru studiile descriptive sunt mai puţin complexe decât
pentru alte categorii în care concluziile sunt mai elaborate.
Majoritatea metodelor statistice prezente în acest capitol se bazează pe
elementele de analiză ale statisticii clasice (analiza varianţei, testele-t,
testele F, etc.). Aceste metode sunt folosite de către cercetătorii din diferite
domenii şi discipline de foarte mulţi ani cu rezultate foarte bune. De altfel se
remarcă o creştere importantă a utilizării lor pentru prelevarea şi prelucrarea
datelor de mediu. Totuşi, atunci când sunt analizate ecosistemele naturale
sau procesele ce le caracterizează, este dificil de justificat supoziţia că
variabilele de răspuns sunt normal distribuite, că varianţa este constantă în
spaţiu şi timp şi că observaţiile nu sunt corelate. În aceste cazuri, acţiunea de
remediere (transformările datelor) permite depăşirea unora dintre dificultăţi,
dar este mult mai probabil că este necesară o altă alternativă statistică. De
exemplu, modelele liniare generalizate sunt adesea mai potrivite decât
tehnicile clasice pentru analize de date ANOVA, datorită recunoaşterii şi a
tratării lor inerente ca variabile cu răspuns anormal. Numeroşi cercetători
au subliniat utilitatea analizelor statistice în evaluarea problemelor de mediu
(Mcbride et al., 1993; Johnson, 1999; Fox, 1999; Ott, 1984; Helsel&Hirsch,
2000).
Pe piaţă există programe software de analiză a datelor ce merită
menţionate: SAS® - pentru analiza seturilor mari de date; MINITAB®,
STATISTICA®, SYSTAT®, S-PLUS® ce sunt folosite la analiza unor
seturi de date de mărime medie. Popularitatea lor se datoreşte uşurinţei în
utilizare. Toate aceste programe de soft furnizează un nivel înalt de
funcţionalitate şi de sofisticare tehnică, dar nu trebuie să se abuzeze în
aplicarea lor.
6.2. Pregătirea datelor
Datele obţinute în laborator şi din studiile de teren trebuie rezumate la
o formă care să permită analiza lor. Este bine ca datele să fie verificate şi să
fie acceptate numai cele care respectă criteriile de calitate (impuse de analiza
QA/QC).
Datele analitice pot fi înregistrate în foi de calcul tabelar care sunt
apoi folosite pentru analize. Măsurătorile fizice trebuie trecute în tabele cu
un format care să permită o comparare rapidă cu datele chimice şi biologice
pentru aceleaşi situri.
Prezentările grafice ale datelor de bază sunt folositoare pentru
evidenţierea diferenţelor; ex. un profil poate să ilustreze schimbări în
concentraţiile metalelor în funcţie de grosimea sedimentului.
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Înainte de a fi supuse unor analize mai cuprinzătoare, datele trebuie să fie
supuse unei examinări preliminare pentru a se verifica integritatea lor. De
asemenea, trebuie luate în consideraţie datele care lipsesc sau se află sub
limitele de detecţie.
Datele cenzurate. Cu excepţia situaţiilor de degradare evidentă (când
contaminantul este cunoscut), eşecurile în detectarea contaminanţilor sunt un
fapt obişnuit. Pentru a putea spune că într-o probă nu există un contaminant
particular, supravegherea trebuie să se realizeze la nivelul cel mai apropiat
de posibilităţile de detectare “below detection limit”(BDL). Din păcate nu
există o metodă acceptată, universal valabilă, care să utilizeze datele BDL.
Unele abordări comune includ următoarele aspecte:
o tratarea observaţiilor ca fiind lipsă
o tratarea observaţiilor ca fiind egale cu zero
o folosirea valorii numerice a limitelor de detectare
o folosirea valorii numerice la jumătate din limita de detectare.
Atunci când o mare parte din date sunt la partea inferioară a limitei de
detecţie, folosirea oricăreia din recomandările de mai sus va fi problematică
deoarece varianţa probei va fi sever subestimată. Când tehnicile statistice
standard sunt aplicate la seturi de date care au valori constante în loc de
valorile BDL, sunt influenţate estimatele rezultate (El-Shaarawi&Esterby,
1992).
Desemnarea unui sistem de codificare pentru valorile lipsă (ca de
exemplu * sau NA) poate de asemenea să cauzeze dificultăţi deoarece
diferitele instrumente soft tratează diferit valorile care lipsesc (Gilliom&
Helsel, 1986; Liu et al., 1997).
În absenţa unor instrumente mai sofisticate pentru analiza datelor cenzurate
se sugerează ca parametrii de rutină ai calităţii (media, procentul, etc.) să fie
calculaţi folosindu-se tot setul de date, iar datele BDL să fie înlocuite cu
valorile limitei de detecţie sau jumătatea acesteia.
Impactul acestei strategii asupra analizelor statistice trebuie clar înţeles şi nu
trebuie elaborate concluzii atunci când o proporţie semnificativă a datelor
(>25%) este de tip BDL sau a fost înlocuită cu o valoare de surogat.
Dacă numai o mică proporţie a datelor este de tipul BDL şi a fost înlocuită
cu un surogat numeric, cel mai bine este ca analizele statistice să fie
executate de două ori, folosind valoarea zero şi valoarea limitei de detecţie
(sau jumătate din valoarea acesteia) ca valoarea de înlocuire.
Integritatea datelor. Perturbarea integrităţii calităţii datelor (pierderile
sau erorile) se poate produce în mai multe moduri: fie în teren în momentul
colectării probelor, fie în laborator în timpul pregătirii probelor pentru
analize, în timpul înregistrării, al manipulării, al prelucrării electronice, al
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analizei, interpretării şi raportării rezultatelor. Erorile grosolane care
probabil sunt rezultatul manipulării datelor (transcrieri, adăugarea de rânduri
şi de coloane, editare, recodificare, conversia unor unităţi) pot fi detectate cu
uşurinţă la o primă verificare prin comparare cu datele brute. Efectele mult
mai subtile (ex. datele repetitive, ştergerea accidentală a uneia sau a mai
multor date de observaţie, probe amestecate) sunt mai dificil de identificat.
Dacă rămân neverificate, aceste date “anormale” pot să influenţeze profund
analizele statistice ulterioare şi vor conduce la concluzii eronate.
Un program bun de QA/QC pentru analiza datelor foloseşte
instrumente statistice simple şi eficiente pentru verificarea datelor.
Analizele cele mai frecvente includ valorile numerice descriptive ale
măsurătorilor de distribuţie ale parametrilor cheie (media, deviaţia standard,
coeficientul de variaţie, etc.) precum şi o serie de proceduri grafice
(histograme, grafice cu casete, succesiune temporală, curbe de etalonare,
etc.).
Analistul de date trebuie să supravegheze atent tot procesul de
prelucrare a datelor, să inspecteze graficele şi rapoartele.
O atenţie specială trebuie acordată situaţiilor în care se lucrează cu
valori extreme “anormale”. Dacă nu există o explicaţie raţională pentru
valorile semnalate, decizia pentru a include sau a exclude aceste date din
setul supus analizelor va fi luată de către analist. S-a propus excluderea
observaţiilor ce prezintă valorile extreme (valorile ce depăşesc deviaţia
standard de patru ori sau mai mult).
Există teste statistice ce pot determina dacă o valoare specifică poate fi
tratată ca “anormală” (Neter et al., 1996). Totuşi aceste date pot să conţină o
informaţie semnificativă, iar prezenţa lor ar trebui să iniţieze o investigaţie
mult mai completă.
Metodele statistice descriptive simple şi tehnicile grafice, combinate
cu gradul de cunoaştere a sistemului analizat, sunt instrumente valoroase
pentru identificarea valorilor extreme “anormale”.
Într-un context cu mai multe variabile identificarea valorilor aberante este
mult mai complexă. Spre exemplu, monitoringul calităţii apei generează
măsurători pentru metale, nutrienţi, compuşi organici şi alţi compuşi pentru
fiecare probă. Aceasta presupune realizarea unui spectru larg de observaţii şi
nu urmăreşte o singură valoare. Aceste variabile (valorile lor) tind să fie
corelate între ele într-o oarecare măsură, deci co-variază. Dacă
interdependenţa dintre variabile este ignorată şi observaţiile aberante sunt
examinate ca o variabilă în timp, observaţiile neobişnuite pot fi pierdute, iar
întreaga procedură va fi ineficientă. Adesea este posibil ca o observaţie să fie
“neobişnuită” chiar şi atunci când valorile ei sunt rezonabile şi sunt
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apropiate de valorile medii ale fiecărei variabile constitutive. O serie de
autori au analizat procedurile statistice ce pot ajuta în aceste evaluări (Garner
et al., 1991; Barceló et al., 1996).
6.3. Analiza exploratorie a datelor (EDA)
Modul în care sunt analizate datele depinde în mare măsură pe tipul de
studiu ce va fi realizat. Cadrul prezentat în Figura 6.1, sugerează căile
pentru analiza datelor ce provin de la studii descriptive, de la studii care
măsoară schimbarea sau înţelegerea sistemului, aspecte definite clar în
proiectul de studiu.
În continuare sunt discutate aspecte ce privesc modalităţile de prelucrare a
datelor.
Concentrarea datelor este primul pas important în prelucrarea datelor
şi permite prezentarea şi rezumarea caracteristicilor importante deoarece
ajută analistul să identifice valorile extreme sau aberante în anumite situaţii.
Pentru concentrarea datelor poate fi folosită o combinaţie de unelte statistice.
Acestea sunt: graficele (histograme, linii, casete, puncte şi dispersia lor),
tabelele (distribuţiile frecvenţei), valorile numerice (media, mediana,
deviaţia standard, procente).
Obiectivul calculelor statistice sumare este acela de a transforma
informaţia conţinută în date într-o formă concisă şi cât mai clară posibil sau
pentru a estima un parametru al unor populaţii de valori.
Tabelele de frecvenţă sunt folosite de obicei pentru rezumarea datelor
deoarece ele pot să condenseze seturi mari de date într-o formă uşor de
manipulat, fără pierderi substanţiale de informaţie şi pentru că pot fi
prezentate grafic sub formă de histograme şi bare.
De regulă, sunt folosite statisticile care măsoară tendinţa centrală sau
„media”, ca de exemplu media, mediana şi moda. Pentru aplicaţiile ce
analizează calitatea, media aritmetică, media geometrică sau mediana sunt
cele mai potrivite.
Mediana este un estimator robust al tendinţei centrale pentru că este
relativ indiferentă la datele extreme.
Media aritmetică nu are această proprietate, dar cu toate acestea este
folosită cel mai mult deoarece este uşor de calculat şi foloseşte toate datele.
Ea are proprietăţi statistice bine fondate şi multe teste statistice îşi bazează
concluziile pe o populaţie medie.
Alegerea metodei nu trebuie să se facă automat ci va depinde de
circumstanţele momentului.
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Pentru mediile aritmetică, geometrică şi armonică este adevărat
întotdeauna următorul enunţ:
media armonică ≤ media geometrică ≤ media aritmetică.
Cele trei medii sunt egale dacă toate valorile probei sunt identice.
Meritele acestor metode în contextul de concentrare al datelor sunt
discutate mai în detaliu de către Parkhurst, (1998).
O altă caracteristică extrem de importantă a distribuţiei rezultatelor
este variabilitatea (Tabelul 6.3). Măsura cea mai simplă a variabilităţii este
domeniul de variaţie – diferenţa - între valoarea cea mai mare şi valoarea cea
mai mică. Domeniul de variaţie este rareori folosit ca măsură a variabilităţii
deoarece este puternic afectat de valorile extreme din setul de date (la urma
urmei el este definit ca diferenţa dintre două valori extreme).
Măsura cel mai ades folosită în cazul variabilităţii este varianţa (S2)
sau rădăcina ei pătrată, abaterea standard (S). Abaterea standard este
preferată deoarece are aceleaşi unităţi de măsură ca şi datele originale. Una
dintre dificultăţile legate de abaterea standard este aceea că nu este prompt
comparabilă pentru populaţiile diferite de probe pentru că tinde să fie
numeric mai ridicată ca rezultat al unei medii în creştere. Această dificultate
poate fi depăşită prin utilizarea coeficientului de variaţie (CV) care este
definit ca raportul dintre deviaţia standard şi medie.
Altă entitate statistică ce şi-a dovedit utilitatea este percentila unei
distribuţii. Percentila p este o valoare care este mai mare sau egală cu p % a
valorilor totale dintr-o distribuţie; ex. 50% din toate valorile unei distribuţii
sunt numeric mai mici sau egale cu 50 de percentile (cunoscută ca mediană)
în timp ce 80% din totalul valorilor sunt numeric mai mici sau egale cu 80
de percentile. Percentilele 25, 50, şi 75 se cheamă cuartile (notate cu Q1, Q2
şi Q3) deoarece ele împart distribuţia în patru părţi de probabilitate egală.
Anterior au fost prezentate o serie de metode statistice utilizate mai frecvent
(Tabelul 6.2 şi Tabelul 6.3) pentru a descrie “media” şi deviaţiile de la
aceasta. Totuşi, nu toate aceste tehnici de rezumare statistică a datelor sunt
potrivite pentru toate tipurile de măsurători. Tabelul 6.4, trece în revistă
metodele statistice cele mai des folosite precum şi nivelul măsurătorilor pe
care le implică determinarea lor.
• Datele nominale sunt măsurători ce se pot adresa mai multor clase,
deoarece ele reprezintă simple măsurători. Ordinea în care sunt
prezentate diferitele clase este adesea arbitrară, ex. Sexul (masculi sau
femele), vârsta - adult sau juvenil).
• Datele ordinale sunt măsurători ce au toate proprietăţile datelor
nominale, dar aceste clase pot fi ordonate de o anume manieră. Astfel,
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algele pot lipsi, pot fi puţin numeroase, pot fi abundente sau foarte
abundente într-o staţie şi deşi măsurătorile ne permit să spunem că
între ele există diferenţe, nu putem spune cât de mari sunt acestea.
• Datele de tip interval permit estimarea diferenţelor dintre măsurători,
iar valorile măsurate sunt comparate cu un zero arbitrar, ex. măsurarea
temperaturii.
• Datele de tip proporţie (rată) sunt date cu măsurători ce pornesc de la
zero real. Spre exemplu, concentraţia zero pentru un element
presupune că acesta nu se găseşte la locul analizei (clasificarea
tipurilor de date este datorată lui Stevens, 1946).
Tabelul 6.2. Măsurarea tendinţei centrale (după Spiegel 1992)
Media aritmetică
Media aritmetică ajustată α
%
Moda
Mediana
Media geometrică (GM)

Se obţine prin eliminarea valorilor extreme la ambele capete, α
reprezentând de regulă 10% sau 20%
Valoarea care apare cel mai frecvent
Valoarea de mijloc, jumătate dinte valorile numerice sunt mai mici, iar
jumătate sunt mai mari
GM =

(x1,x2...xn) 1/n

Media armonică (HM)

Tabelul 6.3. Măsurarea varianţei (după Spiegel 1992)
Intervalul
Distanţa dintre cuartile (IQR)

(valoarea cea mai mare) – (valoarea cea mai mică)
Percentila de 75% - percentila de 25%

Varianţa

(S2)

Abaterea standard (S)
Abaterea standard
ajustată (ST)
IQR
mediană
Coeficientul de variaţie (CV)

Rădăcina pătrată din varianţă
Folosită în aceleaşi situaţii ca şi media ajustată
Măsurarea robustă a dispersiei
Abaterea standard divizată la medie, folosit la compararea
diferitelor probe
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Tabelul 6.4. Aplicabilitatea diferitelor tehnici de rezumare a datelor
pentru fiecare din cele patru nivele de măsurare.

Există şi alte modalităţi statistice pentru descrierea datelor. Astfel,
coeficientul de înclinaţie a pantei măsoară asimetria distribuţiei. Distribuţia
simetrică, cea uniformă şi cea normală au coeficientul de înclinaţie a pantei
egal cu zero. Exemple ale tipurilor de înclinaţie a pantei sunt prezentate în
Figura 6.2.

Figura 6.2. Comparaţie între cele trei tipuri de distribuţie şi influenţa lor asupra
măsurării tendinţei centrale.

Concentrarea şi descrierea datelor se poate realiza cu ajutorul
diferitelor tehnici grafice. Spre exemplu, descrierea datelor privitoare la
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concentraţia nitraţilor din apă realizată cu histograme, “box-plot” (Figura
6.3. A şi B).
Aceiaşi situaţie, dar cu repartiţia concentraţiilor pentru fiecare staţie
analizată este prezentată de Figura 6.4. Un alt model de rezumare a datelor
este prezentat în Figura 6.5.

Figura 6.3. Modalităţi de prezentare a concentraţiilor de nitraţi prin histograme
(A) sau cu ajutorul „box-plot” (B).

Figura 6.4. Prezentarea cu „box-plot” a datelor privind nitraţii din
fiecare staţie (asteriscul semnalează valorile anormale).
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Figura 6.5. Ilustrare a modului de rezumare a datelor.

Vizualizarea datelor. Datorită progreselor în domeniul „hard”-ului şi
al „softului”, graficele sofisticate şi de calitate au devenit mult mai
accesibile. Este recomandată realizarea de grafice pentru datele
semnificative înaintea oricărei prelucrări sau analize statistice (Tufte, 1983).
Instrumentele grafice simple pot asista analizele statistice şi uşurează
interpretarea datelor în diferite situaţii ca:
o anomaliile şi erorile datelor,
o valorile anormale,
o proprietăţile distribuţiilor (localizare, dispersie, înclinaţie),
o tendinţele temporale, spaţiale, atributele,
o relaţiile (existenţă şi tip),
o verificarea supoziţiilor corespunzătoare distribuţiilor (ex. probabilitate
normală),
o analizele de serii temporale,
o reducerea numărului de dimensiuni (vizualizarea datelor de
dimensiune mare prin proiecţia lor la dimensiuni inferioare),
o performanţele operaţionale (graficele de control).
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O listă cu tipurile de grafice şi aplicaţiile lor potenţiale este dată în
Tabelul 6. 4, iar aspectul lor este prezentat în Figura 6.6.
Tabelul 6.4. Diferite tipuri de grafic şi aplicaţiile lor.

Figura 6.6. Tipuri de grafice
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Pentru analizele ce vizează calitatea apei, câteva atribute diferite
trebuie evaluate simultan. Informaţii importante pot fi obţinute dacă
variabilele sunt analizate una câte una. Relaţiile dintre variabilele
independente pot fi detectate cu relativă uşurinţă din rezumatele grafice ca
de exemplu matricea de dispersie din Figura 6.7, care prezintă concentraţiile
a şapte metale în probele de apă dintr-un lac. O astfel de prezentare grafică
permite analistului să asimileze tendinţele, relaţiile şi distribuţiile unui
număr de variabile care s-au măsurat din aceeaşi probă de apă. Histogramele
pentru variabilele independente sunt prezentate pe diagonală, iar ploturile
pentru perechile de variabile sunt afişate în afara diagonalei.

Figura 6.7. Matricea de distribuţie a punctelor pentru concentraţia a şapte
metale dintr-o singură probă de apă.

Graficele etalon. Controlul statistic al proceselor (Statistic Process
Control - SPC) datează încă din anii 1930 şi îşi are rădăcinile în aplicaţiile
industriale unde are o importanţă vitală pentru a controla deriva şi variaţia
într-un proces, pentru a menţine calitatea producţiei. Această procedură a
fost transferată, cu bune rezultate, în cadrul programelor de evaluare şi de
monitoring. Pe măsură ce agenţiile de reglementare au renunţat la sistemul “
comandă şi control” de realizare a programelor de monitoring se recunoaşte
că datele generate de prelevarea de probe din teren sunt inerent “zgomote”.
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Fluctuarea ocazională a valorilor acestor date comparativ cu o valoare
standard poate să fie întâmplătoare sau poate să indice o problemă
potenţială. Aceasta este o situaţie ce poate fi analizată cu ajutorul graficelor
de control (Figura 6.8). Ele nu numai că furnizează cadrul vizual al
evoluţiei procesului analizat ci reprezintă şi un “semnal de alarmă” asupra
unor posibile schimbări (Montgomery, 1985; Bennett&Franklin, 1988).

Figura 6.8. Grafic de control ce prezintă datele fizico-chimice (axa – y):
a. pentru zonele de test şi cele de referinţă pentru acelaşi moment;
b. pentru situl de test comparativ cu valorile standard, precum şi acţiunile
recomandate.

Transformarea datelor. Transformările matematice ale datelor sunt
întreprinse pentru unul dintre următoarele obiective:
 pentru a restaura un grad mai mare de liniaritate între două sau mai
multe variabile
 pentru a stabiliza varianţa unor variabile în timp, în spaţiu sau pentru
alte atribuite
 pentru a restaura un grad mai mare de normalitate în distribuţia unor
variabile.
Identificarea unei transformări corespunzătoare (dacă ea există) este în
mare măsură un proces de selecţie a erorilor şi va depinde de obiectivele
urmărite. Uneori teoria sau modelul care sunt asociate datelor sugerează
forma transformărilor matematice.
Alt scop comun al transformării datelor este reducerea efectului
relaţiei dintre medie şi varianţă. Într-un număr de distribuţii varianţa este
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corelată cu media şi De aceea testele statistice ce examinează egalitatea
dintre medii vor fi afectate de inconstanţa varianţei (Tabelul 6.5).
Tabel 6.5. Transformări de stabilizare a varianţei (adaptare după Ott, 1984)
Relaţia dintre medie (µ) şi varianţă (σ2)
2

σ = kµ (datele Poisson au k=1)
σ2 = kµ2
σ2 = kπ (1 – π ), 0 < π < 1

Transformarea
Y’ = √ y sau √ y+0,375
Y’ = log (y) sau log (y+1)
Y’ = sin –1 (√ y)

(datele binomiale au k = 1/n )

Transformarea datelor este o practică comună atunci când una sau mai
multe din supoziţiile unui test statistic par să fie violate.
Unii analişti transformă datele pentru a încerca să restaureze nişte aparenţe
de normalitate. În multe situaţii acest lucru este inutil. Un număr de
proceduri statistice standard (ANOVA, testul t) sunt relativ robuste atunci
când se produc devieri reduse sau moderate de la valorile normale. Mai
degrabă decât să încerce să realizeze normalitatea, analistul ar trebui să se
asigure că distribuţia datelor are un grad rezonabil de simetrie. Este mult mai
important să se verifice dacă datele au varianţe omogene (varianţele
variabilelor sunt constante pentru diferite grupuri, timpi, spaţiu) şi sunt
independente. Datele care sunt corelate spaţial sau temporal (sau ambele) nu
sunt influenţabile de testele statistice descrise.
Verificarea supoziţiilor privitoare la distribuţie. Multe metode
statistice se bazează pe presupunerea că datele probelor au fost aleator
selectate dintr-o populaţie mai mare de valori care sunt normal distribuite.
Există mai multe raţiuni pentru care distribuţia normală se bucură de un rol
important în teoria şi practica statistică. Mai întâi, multe dintre fenomenele
naturale normale prezintă o astfel de distribuţie. Apoi, importanta teoremă
statistică asupra limitelor centrale ne asigură că şi dacă distribuţia
observaţiilor independente este non-normală, cantităţile agregate (cum ar fi
media aritmetică) tind să aibă o distribuţie normală. Proprietăţile distribuţiei
normale sunt bine ştiute şi nu vor fi repetate aici. Ce este important, este
capacitatea noastră de a decide dacă un set special de date poate să provină
de la o populaţie de valori a căror distribuţie este normală sau de alt tip
specificat.
Detectarea tendinţelor. Unul dintre principalele obiective al
programelor de monitoring este evaluarea continuă a schimbărilor
(temporale şi spaţiale). În multe cazuri aceasta este impusă de nevoia de a
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compara calitatea componentelor analizate cu valorile standard indicate de
normele legislative.
Analizele tendinţelor se pot face cu ajutorul unor metode statistice ce pot fi
metode simple descriptive, ca de exemplu reprezentările de serii temporale,
sau metode mult mai sofisticate de tipul tehnicilor de modelare care încercă
să separe un semnal de “zgomotul general ”. Figura 6.9, descrie evoluţia în
timp a concentraţiei de arseniu (As) în apele unui râu, tendinţa şi predicţia
pentru limita de 95%.

Figura 6.9. Reprezentarea seriei temporale pentru concentraţia de arseniu (As).

Uniformizarea. Dată fiind marea variabilitate a celor mai multe dintre
procesele ce au loc în ecosistemele naturale (sau a proceselor indirecte care
le influenţează), nu este surprinzător că datele de calitate prezintă un grad
ridicat de variabilitate spaţială şi temporală. Acest cadru natural de variaţie
tinde să mascheze tendinţele de schimbare ale parametrilor de calitate şi ne
reduce capacitatea de a deosebi „semnalul” de “zgomot”. Uneltele grafice
simple, ca de exemplu graficele de dispersie şi seriile temporale, pot să
furnizeze numai o imagine combinată a ambelor elemente, tendinţe şi
zgomot. Aşa numitele metode robuste de uniformizare (robust smoothers)
sunt tehnici care “lasă datele să vorbească în propriul lor nume” şi au
demonstrat o eficienţă remarcabilă în extragerea unui semnal din date foarte
“zgomotoase” (Cleveland, 1979). Figura 6.10, este un exemplu în acest
sens.

193

Figura 6.10. Datele uniformizate pentru arseniu (As).

6.4. Concluzionarea
Secţiunile precedente ale acestui capitol s-au concentrat pe analiza
datelor - care este procesul de rezumare, prezentare şi descriere a informaţiei
conţinută în probe. Dacă această activitate este importantă prin ea însăşi,
analizele statistice au ca scop deducerea unor concluzii, deci sunt metode
pentru deducerea unor caracteristici ale unor populaţii de valori, în funcţie
de informaţia limitată conţinută într-o probă extrasă din acea populaţie. În
acest context, concluzia statistică poate să fie privită ca o modalitate de
luare a unei decizii în condiţii de incertitudine şi De aceea este imperfectă.
Estimarea unor parametri de calitate necunoscuţi. Valoarea reală a
concentraţiei unui element (depunerea fosforului în apă) nu este cunoscută
(cu excepţia situaţiei în care depunerea este drenată, este măsurat fosforul
total şi volumul de apă). Cu toate acestea, printr-un program corespunzător
de prelevare de probe, pot fi stabilite limite corespunzătoare pentru valorile
reale. De exemplu, pentru un interval de confidenţă de 95% pentru media
unei populaţii, încadrarea valorilor în acest domeniu ne permite să fim siguri
cu o certitudine de 95% că valorile populaţiei sunt adevărate.
Pentru datele non normale, este obişnuită transformarea acestora
pentru a le da o normalitate aproximativă, situaţie în care se calculează
limitele de confidenţă pentru datele transformate. Normalitatea nu este
singura presupunere făcută atunci când folosim limitele de confidenţă. Se
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presupune că măsurătorile sunt făcute pe probe ce sunt prelevate în mod
aleator, pentru a evita devierile sistematice. Se presupune De asemenea că
aceste măsurători sunt independente una de alta. Dacă măsurătorile sunt
realizate în staţii prea apropiate, valorile lor vor fi mult prea asemănătoare
comparativ cu valorile măsurătorilor făcute în staţii alese aleator. De aceea
aceste măsurători sunt considerate pseudo-replicate (Hurlbert, 1984) şi
limitele de confidenţă obţinute vor avea un nivel real de confidenţă diferit de
nivelul de încredere aşteptat (presupus). Pentru calcularea intervalului de
confidenţă al mediei reale pot fi utilizată formula şi Tabelul 6.6:

unde
este media probei, S este abaterea standard pentru n observaţii, iar
este „valoarea critică” pentru distribuţia t cu un grad de libertate n-1.
Testarea ipotezelor. Atunci când este testată o ipoteză statistică, lipsa
unor informaţii complete poate să dea naştere la două tipuri de erori: erori
de tipul I şi erori de tipul II (Tabelul 6.7; Figura 6.11). Testele pentru
ipotezele statistice sunt cunoscute în general ca teste parametrice sau teste
non-parametrice (Tabelul 6.8).
Deosebirea dintre ele este acea că, în cazul testelor parametrice,
procedura de testare a fost dezvoltată presupunând o formă parametrică
pentru a sublinia distribuţia valorilor datelor (distribuţia normală). Testele
non-parametrice nu adoptă aceste presupuneri şi sunt astfel mult mai
robuste. Preţul plătit pentru această robusteţe este o reducere a puterii
statistice atunci când se confruntă cu presupunerile unui test parametric
echivalent. Aplicaţia de rutină a procedurilor clasice de “testare a
semnificaţiei” pentru evaluările ecologice este atent analizată. Cercetători în
domeniul mediului ca Underwood (1990, 1991, 1994), Fairweather (1991)
şi Green (1989, 1994) au contribuit la conştientizarea necesităţii
cunoştinţelor statistice corespunzătoare, pentru analiza sistemelor ecologice.
Unele metode ca de exemplu BACI, BACIP, MBACI au sporit această
cunoaştere.
O remarcă totuşi: mare parte din efortul practic tinde să fie cheltuit pe
activităţi care pot să distragă cercetătorul de la descoperirea şi modelarea
unor procese mult mai importante.
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Tabelul 6.6, Valorile critice ale lui t pentru un interval de
confidenţă selectat şi gradele de libertate (gl).

Tabel 6.7. Tipuri de erori în testarea ipotezelor
Decizia
Acceptare H0
Respingere H0
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Starea reală

H0 adevărat

*
Eroare de tipul II

Eroare de tipul I
*

H0 fals

Figura 6.11. Nivelul de semnificaţie (α), eroarea de tipul II şi puterea (1-β).
Tabel 6.8. Testele parametrice cele mai utilizate, alternativele lor neparametrice,
precum şi avantajele şi dezavantajele testelor neparametrice.
Testul parametric
Testul perechilor – t
Testul Students – t
ANOVA cu o singură cale
ANOVA cu două căi
Regresia liniară
Corelaţia lui Pearson - r
Avantajele testelor neparametrice
• libere de majoritatea simulărilor de
distribuţie
• rezistent faţă de valorile anormale (fapte ce
poate constitui şi un dezavantaj)
• în general uşor de realizat
• potenţial mult mai robust în prezenţa unor
non detecţii
• prelucrează date nominale şi ordinale

Testul neparametric
Testul Wilcoxon
Testul Mann-Whitney U
Testul Kolmogorov-Smirnov
Testul Kruskal-Wallis H
Testul Friedman
Testul Scheirer-Ray-Hare
Testul Kendall
Corelaţia rangurilor - Spearman
Corelaţia rangurilor - Kendall
Dezavantajele testelor neparametrice
• în general este mai puţin performant decât
testele parametrice
• nu face mai folositoare informaţia
conţinută în date
• nu există alternative neparametrice pentru
analize mai complexe ca regresiile multiple
şi ANOVA multifactorială
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Uneori, încercarea de identificare a unei “zone de referinţă” este dificil de
realizat şi poate să fie un exerciţiu inutil într-un peisaj care a fost deranjat şi
modificat de intervenţia umană.
Similar, presupunerile ANOVA şi cele ale altor tehnici apropiate au făcut pe
unii analişti să creadă că datele trebuie să fie constrânse cu orice preţ la
normalitate.
Este necesară o abordare echilibrată - care recunoaşte locul îndreptăţit
ocupat de concluzionarea pe baza statisticii clasice şi care încurajează
gândirea şi modelarea în afara limitelor simpliste, ale analizelor parametrice.
Consecvent cu tendinţele recente departe de stricta “ încadrare în
standarde” analiza datelor, în loc să arate în ce măsură diferă zona martor de
alte situri, trebuie să fie axată mai mult pe descoperirea şi pe înţelegerea
dinamicilor spaţiale şi temporare ale unui impact.
Două clase de modelele statistice merită o atenţie mai mare: modelele liniare
generalizate (Mccullagh&Nelder, 1983; Dobson, 1990) şi modelele
cumulative generalizate (Hastie&Tibshirani, 1990).
Pe scurt, modelele liniare generalizate furnizează un cadru mult mai
flexibil decât metodele convenţionale (ca de exemplu testele- t şi ANOVA).
Aceasta datorită a două îmbunătăţiri:
9 distribuţia erorilor nu este atribuită unui model de probabilitate
normal – ex. log-normal, gamma, exponenţial, binomial, Poisson şi
altele ce sunt permise
9 modelele liniare generalizate acomodează relaţiile neliniare între
răspunsul mediu şi un set de variabilele de predicţie.
Într-un mod asemănător modele cumulative generalizate (sau GAMs)
au fost destinate să sporească flexibilitatea modelării statistice. În loc să
impună şi să estimeze un model predefinit GAMs înlocuieşte funcţia liniară
obişnuită a unei variabile independente cu o funcţie neliniară nespecificată.
În acest sens, modelul este non-parametric pentru că funcţiilor nu le este
impusă o formă parametrică, ele sunt sugerate de către date.
Compararea testelor statistice cu valorile standard sau de referinţă .
Pentru această comparaţie se folosesc următoarele tehnici: calcularea
percentilelor de referinţă şi folosirea lor ca declanşator. Se recomandă ca
percentilele de referinţă să fie calculate pentru perioada ultimilor doi ani de
analize, pentru un nivel de confidenţă de 80%. Rezultatele obţinute vor
folosi la:
 comparaţia între datele testului şi ale valorilor standard cu ajutorul
graficelor etalon
 comparaţia între datele testului şi ale valorilor standard prin analiza
binomială
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 comparaţia datelor testului şi ale valorilor standard cu ajutorul
metodelor parametrice.
6.5. Explorarea corelaţiilor
Relaţiile între perechile de variabile pot fi evaluate convenabil cu
metodele statistice standard: analiza corelaţiei şi analiza regresiei.
Analiza corelaţiei. Se realizează prin calcularea coeficientului de
corelaţie (Pearson-formula, Tabelul 6.9) care este o măsură numerică a
gradului de liniaritate dintre două variabile X (variabila independentă) şi Y
(variabila dependentă). Analiza corelaţiei se face în general înaintea unor
analize de regresie mai cuprinzătoare în care relaţiile dintre variabile sunt
modelate şi se fac estimări asupra modului în care valorile diferiţilor
parametri sunt adevărate.
Coeficientul de corelaţie variază în intervalul -1≤ r ≤ +1.

Analiza regresiei. De regulă, obiectivul analizelor de regresie este
acela de a descrie relaţia dintre o singură variabilă dependentă (Y) şi un set
de variabilele independente ( X1, X2,…, Xn). Acesta este cazul regresiei
multiple.
Regresia liniară simplă se referă la probleme ce implică un singur Y şi un
singur X. Cel mai ades identificarea variabilei independente şi a variabilei
dependente este evidentă. În alte situaţii acest lucru nu este posibil şi atunci
alegerea se face în mod arbitrar.
Termenul “regresie” acoperă un număr de căi specifice de modelare:
• regresia neliniară
• regresia multiplă
• regresia în trepte
• regresia celor mai bune subseturi
• regresia robustă.
O supoziţie importantă referitoare la termenii de eroare pentru aceste modele
de regresie este că acestea sunt independente. Probele colectate serial în timp
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afişează adesea un anumit grad de autocorelare. Diferitele tipuri de corelaţie
sunt prezentate de Figura 6.12.
Datele de mari dimensiuni. Generarea unor mari cantităţi de date poate să
pună mari probleme pentru analistul de date. În astfel de situaţii cel mai
indicate sunt analizele multivariate ce se bazează pe o bună înţelegere a unor
concepte avansate de statistică şi de algebră liniară (vectori şi matrici).
Înainte de a aplica aceste unelte statistice, analistul trebuie să
exploreze datele aflate la îndemână şi să încerce să identifice relaţiile dintre
perechile şi grupele de parametri.
Vizualizarea datelor se poate face în două sau trei dimensiuni. Reducerea
numărului de dimensiuni este asociată cu pierderea de informaţie şi De aceea
au fost elaborate o serie de proceduri statistice. Una dintre aceste tehnici este
cea de analiză a componentelor principale (Principal Component Analysis PCA).
Această tehnică construieşte combinaţii liniare ale variabilelor originale ce
permit combinaţiilor rezultate să surprindă cantitatea maximă de variaţie din
datele originale prin utilizarea unui număr mai mic de variabile.
Dezavantajul este acela că variabilele componente, în general, nu au o
semnificaţie reală sau fizică şi nu au unităţi de măsură. Cu toate acestea, ca
tehnică de analiză exploratorie şi ca dispozitiv de reducere a dimensiunii
datelor, PCA are de jucat un rol potenţial valoros.
6.6. Schimbările în spaţiu şi timp
Analiza seriilor temporale. Analiza statistică a datelor ce provin din
prelevări seriale în timp este adesea complexă şi necesită un grad ridicat
îndemânare în identificarea modelelor corespunzătoare. Numeroase lucrări
analizează acest subiect, iar Cryer, (1986) furnizează o bună imagine de
ansamblu la nivel introductiv.
După cum s-a remarcat anterior încălcarea prezumţiei de independenţă
poate cauza deformarea considerabilă a rezultatelor unor metode standard,
ca de exemplu testele-t şi ANOVA. Datele seriale în timp tind să
demonstreze diferitele grade ale dependenţelor seriale.
Identificarea şi caracterizarea acestor dependenţe în serie se poate face
cu ajutorul funcţiei de autocorelare (ACF). ACF este corelarea între perechi
de observaţii despărţite de o pauză constantă în timp.
Testarea tendinţelor. Un test nonparametric de analiză a tendinţei
folosit adesea în studiile de calitate a apei este testul sezonier Kendall
(Gilbert, 1987).
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Tabel 6.9. Interpretarea coeficientului de corelaţie Pearson.
între
între
între
între

Valoarea lui
0,7 şi 1,0
0,5 şi 0,7
0,3 şi 0,5
0 şi 0,3

(r)

Interpretarea
Corelaţie liniară ridicată
Corelaţie liniară moderată
Corelaţie liniară scăzută
Corelaţie liniară foarte scăzută sau inexistentă

Figura 6.12. Exemple de corelaţie între date, pozitivă, negativă şi fără corelaţie.

Una din supoziţiile testelor de analiză a tendinţei este aceea că tendinţele
sunt monotone; valorile pot să crească sau să scadă (Helsel& Hirsch, 1992).
Dacă variaţia concentraţiilor nu este monotonă în perioada analizată,
rezultatele testelor liniare pentru tendinţă pot fi amăgitoare (Robson&Neal,
1996). Mai mult, se poate presupune că acele observaţii sunt independente.
Când testele sunt aplicate unor serii de date care nu sunt independente (ci
prezintă o autocorelare) riscul detectării unor false tendinţe creşte mult
(Ward et al., 1990; Esterby, 1996). Ca regulă generală, nivelul corelaţiilor
seriale într-o serie de date sporeşte dacă frecvenţa de prelevare creşte.
Frecvenţa maximă de prelevare posibilă fără întâlnirea unor corelaţii în serie
poate să se afle la punctul de saturarea al informaţiei (Ward et al. 1990).
Scalare multidimensională. (Multidimensional scaling - MDS) este o
tehnică statistică care încercă să dezvăluie relaţiile dintre un mare număr de
variabile reconstruind similarităţile între perechi de variabile într-un spaţiu
redus. Biologii şi ecologii au găsit că analizele MDS sunt folositoare în
special în evidenţierea interacţiunilor complexe spaţio – temporale dintre
variabilele biologice.
MDS are unele limitări, ce includ prezentarea rezultatelor într-un
spaţiu abstract, incertitudinea privitoare la dimensiunile corespunzătoare
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unui spaţiu redus şi o mulţime măsurători de similaritate pe care se bazează
MDS.
Calculele care susţin MDS sunt extrem de complexe şi sunt iterative, iar o
soluţie finală este găsită în general numai după ce sunt explorate mai multe
alternative. Lipsa unei corelaţii între similarităţi sau distanţe în reprezentarea
finală a datelor MDS şi datele de intrare originale este măsurată cu aşanumita “statistică a stresului” (Figura 6.13).

Figura 6.13. Prezentarea distribuţiei datelor MDS pentru habitatele unor
populaţii de peşti (după Parry et al. 1996).

Derivarea distanţelor potrivite depinde De asemenea pe tipul de MDS
executat.
Există numeroase proceduri MDS, deşi principala diferenţă apare între
MDS-urile metrice şi cele non-metrice în funcţie de nivelul de măsurare al
datelor.
MDS-ul metric presupune că datele de intrare sunt cantitative (ex. măsurat
pe un interval sau la o anumită scară) în timp ce MDS-ul non-metric
presupune că datele sunt calitative (măsurat pe o scară nominală sau pe o
scară ordinală). Există mai multe puncte de vedere asupra măsurii în care
MDS poate să fie folosit ca un instrument de deducţie.
6.7. Interpretarea datelor
Prelucrarea şi folosirea datelor de bază. Activităţile de
management presupun integrarea unor volume mari de informaţie, adesea
disparate şi din surse multiple, iar pentru analiza şi evaluarea acestei
informaţii avem nevoie de mijloace şi instrumente adecvate. Acestea pot fi
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asamblate sub numele generic de sisteme informatice integrate, pentru
suportul sistemelor informaţional decizionale.
La dezvoltarea şi utilizarea eficientă a unui astfel de sistem, ce urmăreşte
colectarea, prelucrarea, interpretarea, transferul şi utilizarea informaţiei
trebuie să ţinem cont de faptul că noţiunea de informaţie nu este echivalentă
cu ce de date.
Informaţia trebuie înţeleasă şi tratată ca parte a unui proces de
învăţare, de selectare şi reţinere a ceea ce este relevant, informativ şi într-o
formă uşor de utilizat. Selectarea şi obţinerea a ceea ce este informativ se
face printr-un proces de căutare, de interpretare, de analiză, care dă sens şi
semnificaţie informaţiei în raport cu utilitatea aleasă.
Datele colectate necesită o atentă analiză, prelucrare, interpretare,
selectare cu scopul producerii informaţiei relevante. Datele stocate în bazele
de date nu au numai caracteristica de variabile în timp (serii temporale) ci şi
o localizare şi/sau referinţă spaţială, esenţială în prelucrarea, analiza şi
interpretarea lor. De aceea, este important ca baza de date de mediu să fie
asociată cu un sistem geografic de informaţii (GIS). Semnificaţia şi valoarea
acestor date ca potenţiale surse de informaţie pentru diferitele utilizări este
evidenţiată prin integrarea bazelor de date (BD) în sisteme informatice de
mediu (SIM) complexe. Astfel de date de baze au fost implementate atât la
nivelul ministerului de resort cât şi la toate unităţile teritoriale cu atribuţii
legate de protecţia mediului.
Sunt considerate date de bază toate rezultatele măsurătorilor făcute pe
teren şi care vor sta la baza studiilor, cercetărilor şi a proiectelor ulterioare.
Este recomandat ca toate aceste date să respecte standardele
internaţionale în ceea ce priveşte denumirea, prezentarea, unităţile de măsură
şi modul de obţinere, favorizându-se astfel comparabilitatea cu alte date din
programele naţionale şi internaţionale.
După analiză, datele rezultate sunt colaţionate într-un rezumat statistic
concis şi sunt evaluate folosindu-se diagnosticul rezidual. Acesta este stadiul
în care sunt interpretate rezultatele produse de informaţia furnizată în
contextul obiectivelor sau a întrebărilor pentru care programul a fost
configurat să răspundă de la început. Rezultă interpretări de genul:
o valorile unui contaminant pot să depăşească normativele pentru
calitatea apei unui râu din cauza deversărilor ce provin de la un
efluent care se scurge dintr-un sistem de epurare (decantare) sau
o valorile principalilor parametri testaţi diferă semnificativ înainte şi
după construirea unei zone recreative, sau dacă doi dintre factorii
testaţi contribuie semnificativ la reducerea calităţii apei subterane.
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După ce datele au fost interpretate concis, în termeni non tehnici, se
poate stabili dacă obiectivele programului au fost îndeplinite sau nu şi dacă
sunt corespunzătoare pentru a fi aduse la cunoştinţa tuturor utilizatorilor.
Dacă interpretarea nu sprijină modelul conceptual sau obiectivele nu
au fost atinse, modelul trebuie revizuit, studiul trebuie reproiectat, trebuie
colectate date noi sau suplimentare şi analizele trebuie reluate.
Pentru evaluarea detaliată a unui program, se recomandă auditul
extern ca mod de analiză independentă a modului în care au fost atinse
obiectivele programului.
Încheierea cu succes a acestei etape ne permite să trecem la faza
următoare, raportarea şi diseminarea informaţiei, prezentate în capitolul
următor.
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Capitolul VII

Raportarea şi diseminarea informaţiei
7.1. Introducere
În diferitele stadii ale proiectării şi ale realizării programului de
monitoring au avut loc interacţiuni cu utilizatorii finali ai informaţiei (în
special în timpul configurării obiectivelor, al descrierii în amănunţime a
proiectării studiului şi al analizelor de laborator) când s-a stabilit clar care
sunt cerinţele legate de informaţie. Datele obţinute şi interpretate urmează să
fie prezentate sub forma concluziilor finale către cei care au cerut realizarea
studiului. Apoi ele pot fi puse la dispoziţia altor utilizatori. De aceea este
bine să se configureze un sistem pentru transmisia eficientă a informaţiei.
Cadrul pentru realizarea raportului şi a sistemelor de diseminare a
informaţiei este prezentat în Figura 7.1, iar o serie de întrebări pe care le
ridică această activitate sunt prezentate în Tabelul 7.1.
Comunicarea eficientă trebuie să furnizeze părţilor interesate,
informaţii relevante şi în termeni uşor de înţeles asupra datelor ştiinţifice, a
analizei, a interpretării lor, precum şi asupra recomandărilor privind luarea
deciziilor.
Acţiunile ce vizează menţinerea calităţii sistemelor ecologice au o şansă mai
mare de succes dacă deciziile ce se vor lua şi justificarea alegerii lor vor fi
aduse la cunoştinţa celor interesaţi.
Fiecare utilizator are un proces caracteristic de luare a deciziilor: de la cele
ierarhizate şi foarte focalizate pe probleme specifice la cele de largă
acoperire ce necesită o participare activă a publicului.
Deoarece audienţa este foarte variată se impune realizarea unor modalităţi de
comunicare pentru fiecare grup ţintă.
Diferitele metode pentru comunicarea datelor şi a informaţiilor, părţile
interesate şi metodele cele mai potrivite sunt prezentate în Tabelul 7.2 şi în
Tabelul 7.3.
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Figura 7.1.
Cadrul de realizare a sistemului de raportare

Tabelul 7.1. Întrebări ce privesc planificarea sistemului de raportare
1.
2.
3.
4.

5.
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A fost obţinută informaţia necesară ?
Este stabilită identitatea tuturor celor ce vor folosi informaţia ?
A fost stabilită periodicitatea cu care se va face diseminarea informaţiei către fiecare utilizator ?
S-a decis care va fi modul cel mai potrivit de prezentare a informaţiei ?
a) A fost identificat nivelul de înţelegere a fiecărui utilizator ?
b) Ce tip de prezentare este cel mai relevant pentru informaţie ?
c) Stilul tipului de raportare este în acord cu cerinţele utilizatorului informaţiei ?
Au fost stabilite formele de transmitere a informaţiei ?
a) Care este forma cea mai adecvată de transmitere a informaţiei către fiecare utilizator (în scris,
oral, electronic) ?
b) Există proceduri de asigurare a recepţionării informaţiei de către utilizator ?

7.2. Pregătirea unui raport primar
7. 2.1. Etapele raportării
Programarea diferitelor etape de raportare a fost stabilită (negociată)
în momentul iniţial al proiectării studiului. Un program poate să includă faze
de raportare ale rezultatelor interimare, lunar, bilunar, trimestrial sau la şase
luni. Astfel de rapoarte pot să fie numai rapoarte de date, fără o interpretare
sau cu o interpretare limitată deoarece datele prezentate pot fi adesea
insuficiente pentru analize mai amănunţite Figura 7.2.. Pentru cei care
conduc programul sau pentru cei care l-au comandat rapoartele interimare
reprezintă o modalitate de a trece în revistă progresele şi, dacă este necesar,
modifică proiectul studiului.
Pot exista situaţii în care natura problemelor impune transmisia rapidă
a unor date către utilizatorul final (atunci când este vorba de sănătatea
publică). Transmisia rapidă permite ca natura unor probleme să fie
identificată din timp şi poate genera iniţierea rapidă a activităţilor de
remediere. În astfel de situaţii, comunicarea rapidă a unor informaţii va fi
urmată de un raport scris amănunţit. Este important ca presiunea pentru
rezultate să nu compromită asigurarea calităţii, verificarea datelor analitice şi
analiza lor.
7.2.2. Formatul de raportare
La terminarea studiului sau de obicei anual, pentru programele
continue de monitoring (sau pe termen lung), raportul primar este realizat
într-o formă consimţită de toate părţile. Există mai multe stiluri acceptate
pentru a raporta rezultatele, dar o serie de elemente sunt indispensabile
pentru ca informaţia produsă să aibă valoare pentru toţii utilizatorii:
• un cuprins scurt care exprimă constatările tehnice cu privire la
obiective, succint şi în cuvinte care sunt înţelese de către manageri
deoarece nu sunt familiarizaţi cu detaliile tehnice
• o introducere, care prezintă studiile anterioare din aceiaşi zonă sau din
zone similare şi schiţează obiectivele studiului
• detalii experimentale ce descriu amplasarea zonei de studiu şi planul
(proiectul) studiului, inclusiv descrierea metodelor de prelevare a
probelor şi pe cele de realizare ale analizelor
• rezultatele - prezentare descriptivă şi în amănunţime - uneori în
combinaţie cu o parte din discuţii
• discutarea rezultatelor incluzând interpretarea datelor şi implicaţiile
pentru management
• concluziile ce rezultă din analiza rezultatelor
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• recomandările pentru activităţile viitoare
• detalii asupra referinţelor din literatură citate în raport
• anexe ce cuprind rapoartele de laborator, tabelele de date sau alte
informaţii care sunt descrise prea în amănunt pentru a fi incluse în
corpul general al raportului.
Rezumatele datelor şi prezentările grafice ale rezultatelor
îmbunătăţesc semnificativ claritatea şi utilitatea rapoartelor.
Raportul principal conţine detaliile complete pentru toate aspectele
studiului. El include detaliile amplasării staţiilor de prelevare (astfel ele pot
fi identificate fără ambiguitate, ex. coordonatele GPS), include informaţii
care să permită identificarea grupelor de organisme, dimensiunile acestora
(lungimea sau greutatea) şi sexul atunci când este necesar. Aceste detalii de
fineţe fac posibilă comparaţia cu datele ce provin de la alte studii; fără detalii
comparaţiile vor avea o semnificaţie redusă.
Raportul principal este documentul de referinţă sau sursa pentru
publicaţiile ulterioare. Este important ca utilizatorii să primească o versiune
„draft” a documentului pentru a se garanta că produsul final va corespunde
aşteptărilor lor şi acoperă toate problemele propuse iniţial. Aceasta este
prima etapă a procesului de trecere în revistă a rezultatelor.
Unele organizaţii au un proces de revizie internă care se poate
manifesta înainte de cea realizată de către client, fapt ce garantează calitatea
rezultatelor respectivei organizaţii.
Când un raport este foarte mare se recomandă realizarea unui rezumat
al acestuia care să cuprindă, într-o formă prescurtată, constatările tehnice
asupra fiecărei componente a studiului.
Pentru a spori încrederea în rezultate este de dorit să se organizeze o
analiză din afară (externă) a raportului. O astfel de revizuire trebuie să
verifice calitatea datelor, modul de interpretare al datelor şi în ce măsură
constatările sunt acceptabile sub aspect ştiinţific şi conforme cu obiectivele
programului de monitoring.
7.3. Identificarea utilizatorilor şi a informaţiilor ce le sunt necesare
Diseminarea informaţiei către alţi utilizatori nu trebuie planificată
dinainte. Ea poate să fie organizată - dacă este necesar - după livrarea
raportului principal. În mod normal, raportul principal este transmis
clienţilor şi acelora pe care aceştia îi desemnează. Ulterior, în funcţie de
sensibilitatea comercială a informaţiei, raportul poate fi pus la dispoziţia
publicului prin intermediul serviciilor bibliografice naţionale, regionale sau a
diferitelor publicaţii. Fiind un document tehnic, raportul principal poate să
208

fie prea complex pentru altă audienţă decât cea tehnică. De aceea vor fi
necesare versiuni mai puţin tehnice pentru a descrie rezultatele studiului sau
pentru a căuta alte mijloace de diseminare a informaţiei. Se presupune că
atunci când datele sunt colectate cu fonduri ce provin din resurse publice, ele
trebuie să fie puse la dispoziţia publicului.

(după IMPEL, 2001)

Figura 7.2. Etape în condensarea datelor şi în elaborarea diferitelor tipuri de rapoarte
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Informaţia furnizată de către programul de monitoring poate fi folosită
de către un mare număr de utilizatori cum sunt:
 managerii resurselor pentru a garanta că efectele investiţiilor realizate
sunt cele aşteptate (administraţia centrală şi cea locală, managerii
instituţiilor ce au ca responsabilitate starea de sănătate a oamenilor,
managementul impactului şi activităţile de remediere ale sistemelor
ecologice)
 agenţiile de mediu care au atribuţii în evaluarea tendinţelor şi au
nevoie de date pentru a realiza comparaţii între diferite tipuri de
sisteme ecologice similare sau pentru a raporta anual care este Starea
Mediului
 utilizatorii independenţi ai resurselor care vor avea probleme atunci
când valorile unor parametri depăşesc limitele normale
 diferitele industrii care folosesc apa ca materie primă sau ca loc de
deversare a unor produse secundare şi, deci, trebuie să ia în
consideraţie semnificaţia rezultatelor operaţiunilor lor
 grupurile comunitare de utilizatori cu un interes mai larg pentru
managementul sistemelor analizate şi pentru compararea lor cu
anumite standarde, etc.
 publicul în general
 comunitatea ştiinţifică cu preocupări în domeniul cercetării mediului.
Formatul rapoartelor va diferi în complexitate şi conţinut tehnic în
funcţie de utilizatori şi de necesităţile lor, Tabelul 7.3. Fiecare grup are
nivele diferite de putere de înţelegere şi de îndemânare tehnică şi este
important ca informaţia să le fie transferată în formatul cel mai
corespunzător.
7.4. Difuzarea informaţiei
Metodele pentru transferul şi diseminarea informaţiei pot fi categorisite
după cum urmează:
o Publicaţii - acestea includ rapoartele tehnice şi suportul CD-ROM,
articole pentru reviste şi cărţi ştiinţifice, articole de ziar ce analizează
industria, comerţul sau problemele sociale, buletine cu ultimele
noutăţi
o Conferinţe, seminarii, ateliere ale asociaţiilor profesionale şi alte tipuri
de prezentare, ce au ca obiectiv pregătirea şi antrenarea unor grupuri
comunitare
o Activităţi demonstrative realizate şi prezentate cu mijloace vizuale
auxiliare (transparente, diapozitive, prezentările Powerpoint)
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o Pagini pentru Internet
o Prezentări de filme şi casete video
o Relatări prin diferitele mijloace media.
Raportul principal şi publicaţiile ştiinţifice conţin datele descrise în
amănunt, iar analizele şi interpretarea se realizează într-un format prestabilit.
Ele deservesc în primul rând o audienţă tehnică. Rapoartele nu sunt
disponibile pentru o largă comunitate ştiinţifică, pentru că au o circulaţie
redusă, fapt ce limitează accesul la constatările prezentate.
CD-ROM - mul reprezintă un mod excelent de păstrare şi prezentare a
datelor.
Posibilitatea de publicare a concluziilor unor programe de monitoring
în ziarele ştiinţifice este adesea limitată de faptul că acestea se referă în cele
mai multe cazuri la caracteristici locale. Prezintă interes publicistic doar
acele studii care folosesc metode noi sau dacă îmbunătăţesc puterea de
înţelegere a problemelor analizate.
Prezentările la conferinţele sau atelierele naţionale sau regionale sunt
căi folositoare pentru prezentarea programelor.
Unele organizaţii publică buletine cu ultimele noutăţi în care includ
scurte rapoarte de activitate. Acestea pot fi folositoare pentru publicitatea
unor programe, mai ales atunci când se vizează obţinerea de fonduri. Aceste
buletine pot fi un mijloc excelent pentru ridicarea nivelului de cunoştinţe
despre programul de monitoring şi pot să reprezinte elementele de bază
pentru prezentarea cu alte mijloace media.
Prezentările la conferinţe sau seminarii. Standardele pentru ambele
categorii de prezentare au sporit foarte mult în ultima vreme datorită
îmbunătăţirii posibilităţilor tehnice.
Informaţia poate fi prezentată grupurilor comunitare cu ocazia şedinţelor lor
obişnuite sau cu ocazia sesiunilor, interne sau externe, de instruire.
Activităţile pot de asemenea să includă zilele deschise şi manifestaţiile
asociate la care invitaţii şi publicul general pot afla mai multe informaţii
despre activităţile de monitoring.
Paginile de Internet. Folosirea reţelei Internet este o modalitate
eficientă de diseminare a datelor către o foarte largă audienţă. Numărul
agenţiilor ce raportează şi diseminează datele pe această cale este din ce în
ce mai mare. Preocuparea de bază în această situaţie se legă de modul în care
pot fi folosite datele.
Prezentările de filme şi casete video sunt modalităţi complexe şi
relativ costisitoare de raportare a rezultatelor. Aceste metode au dezavantajul
că nu prezintă detaliile tehnice la un nivel acceptabil. Ele sunt mai
folositoare pentru aspectele de publicitate.
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Tabelul 7.2. Metode de comunicare a datelor şi a informaţiilor de monitoring către
diferite tipuri de audienţă

Tabelul 7.3. Relaţiile generale dintre diferitele scări ecologice, indicatori şi diferitele
tipuri de utilizatori ai informaţiilor.
Scara
spaţială

Global

Continental

Regional

Local

Influenţele
ecologice
majore

Probleme
de mediu

- Circulaţia aerului la
mare altitudine
- Circuitul hidrologic
planetar
- Climatul la nivelul
troposferei şi zonele
vegetale majore
- Principalele regiuni
fiziografice
- Climatul regional
- Fiziografia
- Comunităţi vegetale
- Bazine hidografice

- Încălzirea climatului
- Despăduririle

- Solurile şi formele
de relief
- Vegetaţia
- Modul de utilizare a
terenurilor

- Accelerarea eroziunii
solurilor
- Pierderi de habitate
- Depuneri de deşeuri
- Poluarea apelor
- Scurgerile de pesticide

- Transportul pe mari
distanţe a poluanţilor
- Migraţia unor grupe de
organisme
- Biodiversitatea
- Depunerile atmosferice
- Pierderea zonelor umede
- Biodiversitatea
- Scurgerile de pesticide

Indicatorii
potenţiali

Utilizatorii de
informaţie

- Nivelul CO2
- Pierderea zonelor
împădurite la nivel
mondial
- Calitatea ”zonelor
neafectate"
- Mărimea zonelor
protejate

- Publicul
- Politicienii
- Organizaţiile
Mondiale de Mediu
- Publicul
- Decidenţii politici
- Opinia liderilor
industriali

- Emisiile poluante
- Structura
comunităţilor vegetale
- Prezenţa / absenţa
speciilor sălbatice
- Pierderea solurilor
- Calitatea siturilor
- Cantitatea de deşeuri
depozitate
- Nivelul substanţelor
toxice în sol şi apă
- Mortalitatea ridicată

- Publicul
- Decidenţii politici
locali
- Managerii industriali
- Fermierii
- Piscicultorii
- Oamenii de ştiinţă
- Managerii de proiect
- Planificatorii locali

Difuzarea prin alte mijloace media. Rapoartele pot avea o formă
structurată sau nestructurată. Într-un mod de structura, informaţia este
diseminată de către organizaţia care a realizat studiul sau de către client. De
obicei, responsabilitatea pentru această activitate aparţine unui ofiţer de
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presă instruit pentru comunicarea informaţiilor. La rândul lor, mijloacele
media vor desemna o persoană de contact.
Prezentarea în mod nestructurat poate provoca mari neajunsuri
(anxietatea publicului, presiuni politice) datorită producerii unor erori de
înţelegere şi interpretare, atunci când persoanele care fac acest lucru nu sunt
competente sau chiar rău intenţionate. Este de recomandat ca, în cazul unor
interviuri, persoana intervievată să vadă transcrierea articolului înainte de
publicare.
Asigurarea comunicării informaţiei la timp şi în modul cel mai
adecvat constituie un element esenţial al oricărui program de monitoring.
Prin raportarea şi diseminarea informaţiei ciclul de activităţi ale programului
de monitoring se încheie. În continuare îşi intră în rol cei ce trebuie să ia
decizii sau trebuie să realizeze şi să aplice diferite politici de mediu.
Totuşi, sfârşitul unui ciclu de monitoring, mai ales pentru programele
pe termen lung, nu trebuie privit ca un capăt de drum, ci trebuie considerat
ca punct de pornire pentru un nou start (Figura 7.3). Acum trebuie făcute
toate modificările ce vizează îmbunătăţirea programelor viitoare.

(după Cofino, 1994 )

Figura 7.3. Spirala calităţii şi a continuităţii pentru procesele de monitoring.

Capitolul următor prezintă sumar modul de realizare a unor programe
de monitoring în diferite ţări.
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Capitolul VIII

Analiza unor Programe Internaţionale de Monitoring
În cele ce urmează sunt rezumate câteva dintre programele curente de
monitoring ce se desfăşoară în diferite părţi ale lumii (Tabelul 8.1). Sunt
prezentate motivele şi problemele, scara şi modelele care stau la baza
realizării lor (Tabelul 8.2). În fapt, este imposibilă identificarea unei idei
consecvente de abordare a monitoringului. Concluzia nu este de loc
surprinzătoare dacă ţinem cont de natura ecosistemelor. Cum am mai
menţionat, programele pot fi stabilite în funcţie de problemele specifice sau
de situaţiile identificate. Reformularea întrebărilor impune redefinirea
ecosistemelor ce prezintă interes şi abordări şi metode specifice concordante
cu programul iniţiat. Pe măsură ce sporesc cunoştinţele noastre în înţelegerea
sistemelor ecologice, modelele conceptuale care le descriu au evoluat la
rândul lor şi ne permit să obţinem o mai bună informaţie destinată
utilizatorilor. Din datele prezentate în Tabelul 8.2, se poate remarca modul
în care a evoluat modelul de bază al unor programe de monitoring.
Iniţial, a predominat modelul “stare-răspuns”, ce încerca să lege
stresurile cu răspunsul şi chiar să prezică sau să avertizeze asupra modului şi
a momentului în care sistemul va răspunde influenţelor. Asociată acestui
model este realizarea unei importante serii de “Rapoarte de Stare a
Mediului” (SOER).
De la acest model de bază, alte iniţiative de monitoring au dezvoltat
un model ce include şi conceptul de expunere (este vorba despre factorii
socio- economici), ca factor determinant pentru răspunsul sistemelor şi
încearcă să-l extindă şi la identificarea şi diagnosticarea problemelor.
Modelul cadru - Driving force – State – Response (DSR) este dezvoltat de
către OECD (Figura 8.1.) şi este utilizat în cazul programelor ce abordează
analizele pe mai multe nivele. Acest cadru va fi preluat şi dezvoltat ulterior
de către EEA în DPSIR.
Deoarece nu putem determina întotdeauna ameninţările, sau nu putem
lega schimbările de o cauză specifică au apărut noţiunile de monitoring al
“stării de sănătate” a ecosistemelor şi de monitoring al “integrităţii
ecosistemelor” ca etapă intermediară către evaluarea sistemului ca întreg
prin “analiza ecosistemică”.
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Tabelul 8.1. Programe Internaţionale de Monitoring şi Cercetare
Acronimul
ACSAD
AMAP
AMCEN
CGER
CONPACSE
-/DIVERSITAS
-/EARTHWATCH
EC-JRC
EEA
EMAP
EMEP
-/EOP
EUREKA
EUROTRAC
GAW
GAW BAPMoN
GAW GO3OS
GCOS
GEENET
GEMS
GEMS/AIR
GEMS/Food
GEMS/HEAL
GEMS/Water
GERMON
GIPME
GLOSS
GNIP
GOOS
GTOS
HDP
ICIMOD
ICPs
IGBP
IGOSS
IHP
IIASA
IJC
IM
IPCC
IPCS
IPGRI
ISLSCP
IWRB
MAB
-/-/-/SCOPE
SPREP POL
SSO
START
UNIDO
WCP
WCP Water
WCRP
WGCCD
WGMS
WWW

Numele Organizaţiei
Arab Centre for the Studies of Arid Zone and Dry Lands
Arctic Monitoring and Assessment Programme
African Ministerial Conference on the Environment
Center for Global Environmental Research (NIES)
Coordinated Programme on Marine Pollution Monitoring and Control in the South-East Pacific
Coral Reef Monitoring Network
Diversitas (IUBS/SCOPE/UNESCO)
Earth Observation Programmes (ESA)
Earthwatch
Environment Research Programme
European Environment Agency
Environmental Monitoring and Assessment Programme(US EPA)
Cooperative Programme for the Monitoring and Evaluation of Long-Range Air Pollutants in Europe (UN
ECE)
Environmental Programme for the Danube River Basin
Earth Observation Programmes (EC, ESA)
EUREKA Environmental Projects (EC)
European Experiment on Transport and Transformation of Environmentally relevant Trace Constituents
in the Troposphere Over Europe
Global Atmosphere Watch (WMO)
Global Atmosphere Watch Background Air Pollution Monitoring Network
Global Atmosphere Watch Global Ozone Observing System
Global Climate Observing System (WMO, IOC, UNEP,ICSU)
Global Environmental Epidemiology Network(WHO)
Global Environment Monitoring System (UNEP)
Global Environment Monitoring System Urban Air Quality Monitoring Project
Global Environment Monitoring System Food Contamination Monitoring Project
Global Environment Monitoring System Human Exposure Assessment Location Project
Global Environment Monitoring System Assessment of Freshwater Quality
Global Environmental Radiation Monitoring Network (UNEP/GEMS, WHO)
Global Investigation of Pollution in the Marine Environment
Global Sea Level Observing System (UNESCO/IOC)
Global Network Isotopes in Precipitation (IAEA)
Global Ocean Observing System (UNESCO/IOC)
Global Terrestrial Observing System
Human Dimensions of Global Change (IGBP)
International Centre for Integrated Mountain Development
International Cooperative Programmes (UN ECE)
International Geosphere-Biosphere Programme (ICSU)
Integrated Global Ocean Services System
International Hydrological Programme
Environmental Programme of the International Institute for Applied Analysis
International Joint Commission
Integrated Monitoring
Intergovernmental Panel on Climate Change (WMO,UNEP)
International Programme on Chemical Safety (UNEP, ILO, WHO)
International Plant Genetic Resources Institute
International Satellite Land Surface Climatology Project
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
Man and the Biosphere Programme (UNESCO)
Mussel Watch (NOAA)
OECD Environment Committee
Regional Seas Programme Committee (OCA/PAC)
Scientific Committee on Problems of the Environment
South Pacific Regional Environment Programme Marine Pollution Programme
Sahara and Sahel Observatory
System for Analysis, Research and Training (ICSU)
United Nations Industrial Development Organization Environment Programme
World Climate Programme
World Climate Programme Water
World Climate Research Programme
Working Group on Climate Change Detection (WMO)
World Glacier Monitoring Service
World Weather Watch Programme
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Tabelul 8.2. Exemple de programe curente de monitoring, probleme, scara şi modelul
de bază .
REFERINŢA
Integrated Monitoring
Program, (IMP, Finland 1992 )
Ecological Monitoring
and Assessment Network,
(EMAN, Canada)
Ecological Monitoring
and Assessment Program,
(EMAP, United States)

Global Changes Program
(United States)

State of Environment
Reporting (Canada)

Environmental Policy
Performance,
(Netherlands, 1995)
International Joint
Commission, (U.S. and
Canada)

Reserve Network
Design, (Canada)

Niagara Escarpment
(Canada)
State of the Don
Watershed, (Canada)
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MOTIVELE ŞI
ŢINTELE

SCARA (spaţială şi
temporală)

MODELUL SAU
TEORIA DE BAZĂ

Efectele poluării aerului
asupra mediului

Reţele de mici bazine
hidrografice, pe termen
scurt şi pe termen lung

Cauză şi efect
(nu sunt întotdeauna
corelate)

Reţele de ecozone sau
regiuni, pe termen lung

Stres – Expunere - Răspuns

Reţeaua naţională,
comparaţii în interiorul şi
între diferitele categorii de
resurse, pe termen lung

Stres – Răspuns, pe trei
nivele (privire generală,
diagnostic şi riscuri)

Schimbări globale, efecte
locale, pe termen scurt şi
pe termen lung

Răspunsul sistemului
(recunoaşterea faptului că
ecosistemele se pot auoorganiza şi sunt adaptative

Naţional, pe termen scurt şi
pe termen lung

Stare – Stres - Răspuns

Naţional, pe termen mediu

Presiune - Stare – Răspuns

Bazinul Marilor Lacuri,
termen scurt şi pe termen
lung

Abordare ecosistemică

Sistemul Parcurilor
Naţionale, pe termen scurt
şi pe termen lung

Integritatea ecologică,
conservarea biologică,
ecologia peisajului

Ecosistemele din zona de
scurgere a cascadei, pe
termen scurt şi pe termen
lung

Efectele cumulative ale
multiplelor acţiuni de
dezvoltare

Înţelegerea ecosistemelor
(studii intensive în anumite
situri, comparaţii extensive
între diferite situri)
Înţelegerea ecosistemelor
(starea şi tendinţele
tipurilor semnificative de
ecosisteme, ex: râuri,
păduri, deşerturi, agroecosisteme)
Stabilirea celor mai
folositori indicatori ai
schimbărilor
Mărimea şi rata schimbării
pentru sistemele, procesele
şi populaţiile sensibile la
climat
Analiza şi descrierea
condiţiilor şi a tendinţelor
mediului şi a răspunsurilor
la acţiunile de management
Componentele sociale,
economice şi de sănătate în
corelaţie cu modificările
biofizice
Performanţele politicilor de
mediu în înaintarea spre
dezvoltarea durabilă
Calitatea apei şi utilizarea
durabilă a diferitelor
resurse
Schiţarea reţelelor de
rezervaţii în care se
menţine integritatea
ecologică pentru sistemele
naturale şi cele modificate
Înţelegerea ecologică şi
efectele deciziilor
manageriale asupra
mediului
Măsoară progresul în
atingerea obiectivelor:
protecţia a ceea ce este
bun, regenerarea zonelor
degradate şi asumarea
responsabilităţilor

Bazinul hidrografic, pe
termen mediu

Abordare ecosistemică

Figura 8.1. Ilustrarea modelului de bază al unor programe de monitoring.

Dacă concepul “stării de sănătate” este similar celui din sănătatea
umană şi presupune homeostazia ecosistemului, ideea de integritate
ecologică emerge din încercarea de a evalua capacitatea sistemului de a se
auto-organiza şi menţine ca răspuns la schimbările din mediu.
În paralel, s-a dezvoltat ideea includerii în diferitele programe, a
analizei “efectelor cumulative” datorate impactului unor evenimente cu
originea în aceiaşi sursă sau din surse diferite.
Evoluţia modelelor conceptuale recunoaşte importanţa integrării
dimensiunilor sociale, economice şi politice în contextul impus de conceptul
de dezvoltare durabilă.
Deşi iniţiativele prezentate introduc şi utilizează idei inovatoare, nici una
dintre ele nu le integrează pe toate pentru a incorpora cunoştinţele ştiinţifice
cele mai recente asupra funcţionării ecosistemelor cu problemele sociale şi
cu structurile de guvernanţă.
În cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia asupra modului în care se
realizează programele de monitoring în contextul European.
Principala instituţie cu responsabilităţi în acest domeniu este Agenţia
Europeană pentru Mediu (The European Environment Agency - EEA) ce a
fost creată prin Directiva EEC/1210/90 cu scopul de a asigura pentru:
“Comunitatea Europeană şi Statele Membre, informaţii obiective, credibile
şi comparabile pentru întreaga Europă, care să permită luarea măsurilor
necesare pentru protecţia mediului, pentru a evalua (aprecia) rezultatele
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obţinute şi pentru a asigura buna informare a publicului larg asupra stării
mediului”.
Priorităţile Agenţiei vizează: calitatea mediului - aer, apă, sol; presiunile
asupra mediului şi sensibilitatea mediului, iar sarcinile sale în domeniul
monitoringului şi a obţinerii informaţiilor sunt:
- să stabilească şi să coordoneze în cooperare cu Statele Membre
reţeaua EIONET – context în care Agenţia va fi responsabilă pentru
colectarea, prelucrarea şi analiza datelor obţinute pentru diferitele
domenii particulare;
- să furnizeze Comunităţii şi Statelor Membre informaţia obiectivă
necesară pentru formularea şi implementarea celor mai eficiente
politici de mediu cu scopul de a permite Comisiei ca pe baza
informaţiei obţinute să-şi îndeplinească cu succes sarcinile privitoare
la identificarea, pregătirea şi evaluarea măsurilor şi a legislaţiei de
mediu;
- să înregistreze, să colaţioneze şi să evalueze datele privitoare la starea
mediului, să elaboreze rapoarte de expertiză asupra calităţii,
sensibilităţii şi a presiunilor exercitate asupra mediului în cadrul
teritoriului Comunităţii, să furnizeze criterii de evaluare uniformă
pentru datele de mediu utilizate în toate Statele Membre. Informaţia
obţinută să fie folosită în asigurarea implementării legislaţiei de mediu
la nivelul întregii Comunităţi;
- să asigure că datele de mediu obţinute la nivel European sunt
comparabile şi dacă este necesar, prin modalităţile cele mai potrivite
să fie folosite pentru armonizarea metodelor de măsurare;
- să promoveze încorporarea informaţiei în programele de monitoring
internaţionale, ca în cazul celor stabilite de către Agenţiile specializate
ale Naţiunilor Unite.
De reţinut că la realizarea diferitelor programe se ţine cont de condiţiile
impuse de cadrul legislativ internaţional (tratate, acorduri, directive) creat de
organizaţiile internaţionale responsabile ale OECD, UNEP, UNECE.
Prima prioritate a Agenţiei este aceea de a-şi stabili ea însăşi o sursă
credibilă şi independentă de obţinere a informaţiei de mediu, la costuri cât
mai scăzute şi din sursele cele mai bune. Totuşi, principalele surse vor fi
constituite de către programele naţionale şi internaţionale de monitoring.
Modelul conceptual pentru raportarea informaţiei sub forma
indicatorilor de mediu compilează seturi de parametri fizici, chimici şi
biologici - Tabelul 8.3). Ei reflectă în general analiza sistemelor ecologice
prin prisma relaţiilor dintre “sistemul de mediu” şi “sistemul uman” în cadrul
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DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Responses – prezentat în Figura
8.2).
Tabelul 8.3. Tipologia EEA pentru indicatorii de mediu

Tipul A: – „indicatori descriptivi”, spre exemplu: emisiile către sol,
atmosferă, ape, pierderile de sol prin eroziune,
Tipul B: – „indicatori ai performanţelor”, sunt legaţi de unele valori de
referinţă, ca încărcarea critică sau de conceptul – capacitatea de suport,
standarde de calitate, sau de scopurile politice.
Tipul C: – „indicatori ai eficienţei”, descriu eco-eficienţa proceselor de
producţie şi consum, ex. cantitatea de energie/unitatea GDP, utilizarea
fertilizatorilor/producţia agricolă.
Tipul D: – „indicatorii bunăstării totale”, dezvoltarea durabilă, ex. GDP
verde, etc.

Figura 8.2. Cadrul DPSIR care descrie starea mediului, indicatorii şi informaţiile care
conectează diferitele elemente.

Conform acestuia, Dezvoltarea socio-economică, acţionează ca un
factor de Presiune asupra mediului, în consecinţă Starea acestuia se
modifică permanent şi odată cu aceasta se schimbă şi condiţiile ce asigură
“starea de sănătate a ecosistemelor”, disponibilitatea resurselor, în general
biodiversitatea. Toate acestea conduc la Impactul asupra sănătăţii umane,
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fapt ce impune Răspunsul societăţii care se repercutează asupra componentei
socio-economice sau direct asupra stării şi a cauzelor impactului, prin acţiuni
de remediere. Acest cadru este util pentru descrierea relaţiilor dintre originile
şi caracteristicile problemelor de mediu, dar pentru a înţelege dinamica lor
este necesar să subliniem şi conexiunile dintre elementele DPSIR.
EEA şi EIONET (Reţeaua Europeană de Observaţie şi de Păstrare a
Informaţiei de Mediu) au fost create pentru a fi principalul sistem pentru
dezvoltarea şi implementarea politicilor, prin interconectarea punctelor
reţelei de la monitoring la raportare şi prin stabilirea Centrului de Referinţă
al EEA pentru informaţia de mediu.
Acest lanţ, dintre Monitoring, Date, Informaţie, Apreciere (evaluare) şi
Raportare (MDIAR- Figura 8.3.) reprezintă structura de bază pentru
activităţile EEA.
Pentru realizarea dezideratelor sale Agenţia Europeană de Mediu
(EEA) a înfiinţat Centre Topice (ETCs) care să se adreseze diferitelor
componente de mediu prin programe specifice de monitoring ce vizează:
- calitatea aerului
- emisiile din atmosferă
- apele interioare
- apele marine şi managementul zonelor costiere
- conservarea naturii, sau:
European Topic Centre on Catalogue of Data Sources (ETC/CDS )
European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity (ETC/NPB)
European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC/ACC)
European Topic Centre on Terrestrial Environment (ETC/TE)
European Topic Centre on Waste and Material Flows (ETC/WMF)
European Topic Centre on Water (ETC/WTR)
La o inventariere recentă a ECNC (2002) pentru selectarea reţelelor
pentru monitoringul biodiversităţii în Europa au fost folosite următoarele
criterii şi definiţii:
• bazate pe un anumit sit: aceste reţelele constau dintr-un număr de
zone (situri) delimitate geografic (suprafeţele de prelevare ale
probelor, rezervaţiile naturale, amplasamentele permanente)
răspândite în toată Europa. Mărimea acestor suprafeţe poate să difere
între diferitele reţele;
• internaţional: multinaţionale în Europa (de la cele ce includ câteva
ţări, la cele globale ce includ şi ţări europene);
• biodiversitatea: privită în acest raport sub aspectul ei tradiţional cu
focalizare pe viaţa sălbatică şi pe habitate/ecosisteme, fără a include
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reţelele ce vizează diversitatea genetică sau pe cea a complexelor de
ecosisteme;
• monitoring: supravegherea intermitentă (regulată sau neregulată)
realizată cu scopul de a stabili mărimea concordanţei cu anumite
standarde prestabilite, sau a gradului de deviere dev la normele
aşteptate (Hellawell, 1991), sau altfel spus, înregistrarea permanentă a
schimbărilor;
• reţea: asociere şi colaborarea dintre diferite situri ce utilizează
aceleaşi metodologii şi standarde şi colectează şi centralizează datele
într-un mod armonizat.
Cadrul legislativ, pentru dezvoltarea programelor de monitoring este
oferit de instrumentele politice internaţionale (Delbaere, 1998 şi ETC/NPB,
2002). Mai jos sunt menţionate cele care au cerinţe pentru monitoringul
biodiversităţii:
European Diploma (1965); Ramsar Convention (1971); Man and
Biosphere Programme (1971); World Heritage Convention (1972);
Bern Convention (1979); Bonn Convention (1979); EC Birds Directive
(1979); UNECE Convention on Long-range Transboundary Air
Pollution (1979) and EC Regulation on the Protection of Forest against
Atmospheric Pollution (1986); EC Habitats Directive (1992);
Convention on Biological Diversity (1992); Helsinki Convention
(1992); OSPAR Convention (1992, 1998), North Sea Conferences
(1984-2002) and Trilateral Governmental Wadden Sea Conferences
(1978-2002); Pan-European Biological and Landscape Diversity
Strategy (1995); Arctic Council (1996); Ministerial Conference on the
Protection of Forests in Europe (1990, 1993, 1998); EU Water
Framework Directive (2000); EC Biodiversity Strategy (1998) and its
four sectorial Biodiversity Action Plans (2001); EU Sustainable
Development Strategy (2001); Sixth Environment Action Programme
(2001).
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Figura 8. 3. Agenţia Europeană de Mediu (EEA), A - piramida ce sugerează modul de
agregare a datelor de la nivelul naţional la cel european şi B - conexiunile ce leagă
diferitele niveluri de raportare cu Centrul European de Referinţă pentru Mediu (EERC).
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Activităţile de monitoring descrise pot fi clasificate în trei tipuri de
bază, dar în anumite cazuri nu se poate face o distincţie clară deoarece
acestea au caracteristici ale mai multor tipuri:
• Tipul A: activităţile de monitoring ce au ca scop obţinerea unor
imagini asupra stării şi a tendinţelor de evoluţie a biodiversităţii, a
proceselor ecologice la scară europeană şi în măsura posibilului,
înţelegerea cauzelor care le generează
• Tipul B: activităţile de monitoring ce urmăresc evaluarea (aprecierea)
eficienţei politicilor şi a activităţilor specifice de management
implementate pentru menţinerea biodiversităţii sau pentru a contracara
efectele negative ale altor politici (cunoscut ca “cyclic-incremental
monitoring”) (Jones & Riddle, 1996)
• Tipul C: activităţile de monitoring ce se dezvoltă în diferite ţări sau la
nivelul EU pentru a releva implementarea efectivă a înţelegerilor ce
decurg din tratatele internaţionale.
Repartizarea pe diferitele clase a reţelelor analizate este sugerată de Figura
8.4, iar Figura 8.5, prezintă repartiţia lor pe diferitele tipuri de folosinţă. În
Tabelul 8.3. sunt prezentate principalele programe de monitoring al
biodiversităţii realizate în Europa.

Figura 8. 4.

Figura 8. 5.

Abordările curente pentru obţinerea şi raportarea integrată a
informaţiei de mediu se bazează în mare măsură pe informaţiile colectate
separat pentru diferitele sectoare (calitatea aerului, apei, solului,
biodiversitatea - în sensul ei restrâns).
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Tabelul 8. 3. Lista programelor şi a reţelelor de monitoring al biodiversităţii din
Europa.
1. Bern Convention
2. BioAssess
3. Biomare - Implementation of large-scale long-term marine biodiversity research in Europe
4. CABNET - Circumpolar Arctic Biodiversity Monitoring Networks
5. CPR survey - Continuous Plankton Recorder
6. EBMI-F – European Biodiversity Monitoring and Indicator Framework
7. ECWG - European Crane Working Group
8. ENVIP-nature - Landscape typology and indicators for nature protection
9. EON2000+ - Earth Observation for Natura 2000+
10. EPN - European Phenology Network
11. EURING ringing scheme
12. EuroAirNet
13. EURO-CES – Bird ringing in Constant Effort Sites
14. EuroMAB Network
15. Europe-Africa Song-Bird Migrations
16. European Diploma
17. EUROSITE Spoonbill network
18. EUROWATERNET
19. FAME - Fish-based Assessment Method for the Ecological Status of European Rivers
20. GIWA - Global International Waters Assessment
21. GLORIA-Europe - The European dimension of the Global Observation Research Initiative in Alpine
Environments - a contribution to GTOS
22. GMBA - Global Mountain Biodiversity Assessment
23. GOOS - Global Ocean Observing System
24. GTOS - Global Terrestrial Observing System: Biodiversity-Net
25. HELCOM Atlas
26. IBSFC fish stocks
27. ICES - International Council for the Exploration of the Sea
28. ILTER - International Long-Term Ecological Research
29. IMCG European Mires Project
30. Integrated monitoring on a landscape scale for the rural areas in Europe
31. IPA project - Important Plant Areas
32. IWC - International Waterbird Census
33. JAMP - Joint Assessment and Monitoring Programme An Inventory of
European Site-based Biodiversity Monitoring Networks – ECNC
34. Joint EU/ICP Forests Monitoring Programme
35. MAB - Monitoring and Assessment of Biodiversity Program
36. MARS - The European Marine Research Stations Network
37. Natura 2000 network
38. NMS - Nordic Monitoring Scheme
39. NoLIMITS, Networking of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems
40. Pan-European Common Bird Monitoring
41. Pan-European Important Bird Area Monitoring Programme
42. PBA project - Prime Butterfly Areas in Europe
43. PEWI - Pan-European Wetland Inventory
44. POSITIVE - Phenological Observations and Satellite Data (NDVI): Trends in the Vegetation Cycle in
Europe
45. RDE development for sustainable forest management in Europe
46. SCANNET - Scandinavian/North European Network of Terrestrial Field Bases
47. SPIN - Spatial indicators for European nature conservation
48. TBFRA - Temperate and Boreal Forest Resources Assessment
49. TEMS - Terrestrial Ecosystem Monitoring Sites
50. TIMEforGTOS
51. TMAP - Trilateral Monitoring and Assessment Program
52. UNESCO MAB Species Databases (MABFauna/MABFlora)
53. UNESCO/MAB Programme’s Biosphere Reserve Integrated Monitoring (BRIM)
54. WHIN - World Heritage Information Network
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Lipsa unor conexiuni directe între datele ce provin din diferitele
sectoare fac dificilă interpretarea cauzelor oricărei schimbări, fapt ce
constituie o deficienţă serioasă atunci când trebuie stabilite anumite politici.
Priorităţile EEA pentru o reţea Pan-Europeană de monitoring integrat pe
termen lung sunt cele legate de obţinerea unei informaţii de calitate ridicată
dintr-un număr restrâns de situri (cca. 10 situri, cu suprafeţe între 10 ha şi
100 ha) care să fie cât mai judicios răspândite şi în care să se măsoare un
număr cât mai mare de parametri.
Pentru includerea la nivel european a iniţiativelor globale sunt
utilizate programe ale FAO, WMO, UNEP,UNESCO, ICSU.
Reţeaua Europeană pentru Cercetarea Schimbărilor Globale
(ENRICH) a dezvoltat strategia pentru realizarea unei reţele Pan-Europene
de situri pentru monitoringul integrat (MI) pe termen lung în cadrul acţiunii
No LIMITS (Networking of Long-term Integrated Monitoring In
Terrestrial Sistems). Reţeaua se bazează pe structurile existente şi urmăreşte
obţinerea de date “care să furnizeze la nivel European informaţiile necesare
pentru detectarea interpretarea şi rezolvarea problemelor induse de
schimbările de mediu globale asupra ecosistemelor”. Reţeaua va fi realizată
în funcţie de necesităţile utilizatorilor şi De aceea, în prealabil, este necesară
identificarea priorităţilor acestora.
Necesităţile utilizatorilor pot fi clasificate după:
• tipul de utilizatori (decidenţii politici, cercetători, educatori, ONGuri);
• scara de interes (local, naţional, European, global);
• tipul de informaţie şi problema de mediu ce pot fi detaliate prin tipul
de utilizare şi scara de interes.
Dificultatea definirii necesităţilor diferitelor categorii de utilizatori nu
trebuie subestimată, deoarece, fără a cunoaşte cu precizie care sunt acestea,
este dificil să se definească reţeaua necesară, iar în absenţa acesteia este greu
de stabilit ce rezultate se vor obţine. Atunci când sunt cunoscute necesităţile,
putem face distincţia dintre date/informaţie şi cerinţele operaţionale –
mecanismele de obţinere ale acestora. Componentele de bază ale reţelei sunt
prezentate în Figura 8.6.
Reţelele relevante pentru monitoringul pe termen lung, existente în Europa.
International Co-operative Programme (ICP)-Integrated Monitoring, ICP-Forests, ICPWaters, International Long-Term Ecological Research (ILTER), Natura 2000, Biosphere
Reserves, Environmental Change Network (UK), Estonian State Environmental
Monitoring Programme, Irish Ecological Monitoring Network, Norwegian Long-Term
Integrated Monitoring Programmes, Arctic-Alpine Terrestrial Ecosystems Research
Initiative (ARTERI), Scandinavian - North Europe Transect (SCANTRAN), Global
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Phenological Monitoring Network, European Soil Monitoring Network, Acid Waters
Monitoring Network (UK), Mediterranean Desertification and Land use (MEDALUS),
Hungarian National Biodiversity Monitoring System.

Partenerii No LIMITS din Europa sunt: Environmental Change Network
UK, ICP - Integrated Monitoring Programme, Institute of Ecology and
Botany- Hungarian Academy of Science, European Environment Agency,
Global Terrestrial Observing Syste, Centre for Earth Observation.

Figura 8.6. Componentele Reţelei Europene şi strategia adoptată de proiectul
NoLIMITS.

Un program important este European Monitoring and Evaluattion
Programme (EMEP), ce cuprinde programe de inventarieri şi măsurători
ale emisiilor atmosferice din ţările participante.
Un exemplu de real succes îl reprezintă programul BRIM (Biosfere
Reserve Integrated Monitoring programe) realizat de Euro MAB ca subprogram al MAB Biosfere Reserves (Figura 8.7). În Europa există 139
Rezervaţii ale Biosferei în peste 30 de ţări. Strategia de la Sevilla, cuprinde
recomandări pentru realizarea activităţilor de monitoring ce pornesc de la
întrebarea cheie “cum putem reconcilia conservarea biodiversităţii cu
utilizarea durabilă”.
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Figura 8.7. Localizarea unora dintre siturile de monitoring (Rezervaţii ale
Biosferei) care sunt componente ale EuroMAB.
Programul Euro MAB are ca cerinţe:
- obţinerea de date comparabile la scară regională
- observaţii multi-disciplinare, care să conecteze forţele socioeconomice cu schimbările de mediu
- dezvoltarea monitoringului ca suport pentru pregătire, pentru educare
şi pentru implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor privitoare la mediu
şi la dezvoltarea durabilă
- dezvoltarea monitoringului ca instrument de discernere între
schimbările ce au cauze locale şi cele datorate unor modificări la o
scară mult mai mare (poluarea atmosferei, schimbările climatice)
- un mecanism pentru schimburile de informaţii.
Alt program dezvoltat la nivel european ce încearcă o abordare
integrativă este cel din cadrul Convenţiei asupra poluării transfrontaliere la
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mare distanţă (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution CLRTAP). Este un program multi- disciplinar al Comisiei Economice
pentru Europa a Naţiunilor Unite (UN ECE) ce cuprinde mai multe subprograme specializate (International Cooperative Programes – ICPs) ce
vizează receptorii şi problemele de mediu relevante. Acestea sunt:
- ICP on Integrated Monitoring, pentru ecosistemele naturale şi seminaturale;
- ICP Forests, pentru ecosistemele forestiere;
- ICP Surface Waters, pentru ecosistemele acvatice;
- ICP on Non-Wood Plants and Crops, pentru ecosistemele cu vegetaţie
ierboasă şi pentru agrosisteme;
- ICP Materials, pentru date privitoare la coroziunea materialelor,
datorită poluării atmosferice şi unor anumiţi parametri climatici;
- ICP Mapping.
Într-o ierarhizare a programelor, International Cooperative Programme on
Integrated Monitoring Of Air Pollution Effects on Ecosystems (UN ECE –
ICP IM) reprezintă nivelul cel mai ridicat. Prin cooperare internaţională, el
furnizează informaţii pentru compararea unor efecte complexe şi multiple,
de-a lungul unor gradienţi climatici, geologici şi la nivelul zonelor
ecotonale. Totuşi, pentru a produce informaţia necesară aplicării diferitelor
politici ICP IM este dependent de activităţile de monitoring existente la
nivelele inferioare ale ierarhiei, care reflectă variaţiile regionale şi pe cele
locale. La program participă 19 ţări, iar datele pentru analiza integrată sunt
obţinute din aproximativ 50 de situri (Figura 8.8).
Iniţial, obiectivul general al programului de monitoring integrat a fost
acela de a determina şi prognoza starea şi schimbările ce se produc în
ecosistemele terestre sau în cele acvatice într-o perspectivă pe termen lung,
ca rezultat al impactului poluanţilor atmosferici, în special a azotului şi a
sulfului. Aceasta cu scopul de a stabili o bază pentru elaborarea deciziilor
asupra controlului emisiilor şi evaluarea impactului ecologic a acestor
controale. Însă implementarea Programului de Monitoring Integrat
presupune şi evidenţierea efectelor ecologice ale ozonului troposferic, a
metalelor grele şi a substanţelor organice persistente. De asemenea
implementarea programului constituie o contribuţie majoră la obţinerea de
date la nivel internaţional, necesare pentru examinarea impactului
ecosistemelor asupra schimbărilor climatice, asupra evoluţiei biodiversităţii
sau a diminuării stratului de ozon stratosferic.
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Figura 8.8. Localizarea geografică a siturilor ICP IM.

O primă preocupare este aceea de a produce date ştiinţifice
interpretabile din punct de vedere statistic, date ce pot fi utilizate în
modelare şi la luarea deciziilor. Accentul principal se pune pe stabilirea unor
variabile de mediu timp-seriale şi nu pe stabilirea unor zone de supraveghere
la nivelul regiunilor UN ECE.
Obiectivele pot fi îndeplinite prin:
• monitoringul tendinţelor biogeochimice şi al răspunsurilor
biologice în zone hidrografice bine definite şi de dimensiuni reduse
(10-1000 ha)
• încercarea de a separa "zgomotul" variaţiilor naturale, inlusiv
succesiunea, de "semnalul" perturbărilor antropogene prin
monitoringul sistemelor ecologice naturale şi semi-naturale
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• dezvoltarea şi aplicarea unor instrumente pentru evaluarea şi
predicţia la nivel regional a unor efecte pe termen lung (modele).
Monitoringul integrat al ecosistemelor este înţeles ca o activitate de
măsurare continuă şi simultană, în aceiaşi staţie, a diferitelor
compartimente, fizic, chimic şi biologic. În practică, activitatea de
monitoring este împărţită în 24 sub-programe pe diferitele compartimente,
legate între ele prin utilizarea aceloraşi parametri (atunci când sunt urmărite
diferitele fluxuri la nivelul diferitelor compartimente) sau în aceleaşi staţii
ori în staţii foarte apropiate (când este analizată relaţia cauză-efect).
Cuantificarea acestor structuri şi fluxuri ca şi monitorizarea ratei cu care se
produc schimbările, sunt esenţiale pentru dezvoltarea politicilor de mediu ce
se bazează pe studiul efectelor (Johnson & Lindberg 1992, Moldan & Cerny
1994).
Pentru realizarea programelor de monitoring se recomandă alegerea
unui bazin hidrografic bine definit, de mici dimensiuni, pentru a permite
surprinderea tuturor componentelor aflate în interacţiune: atmosfera, solul,
roca mamă, apele de suprafaţă şi cele subterane, vegetaţia şi fauna Figura
8.9.

Figura 8.9. Schema conceptuală a unui bazin de recepţie a unui râu cu
principalele componente (structură) şi procese (fluxuri) ce pot
constitui parametrii unui program de monitoring.
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Un astfel de bazin cuprinde atât ecosistemele terestre cât şi
ecosistemele acvatice conectate cu acesta. caracterizate printr-o reducere a
intensităţii frecvenţei de realizare a analizelor în paralel cu extinderea
numărului de zone analizate.
Dezvoltarea unor politici regionale ce au ca scop reglarea poluanţilor
de origine antropogenă implică stabilirea şi evaluarea parametrilor de mediu
ce urmează a fi incluşi în programul de monitoring (Figura 8.10). Evaluările
pe baza cărora se vor elabora diferitele politici vor permite la rândul lor
dezvoltarea şi aplicarea unor modele pentru descrierea respectivelor
ecosisteme.
Un program naţional sau internaţional de monitoring pentru evaluarea
efectelor oricărei perturbări de origine antropogenă (depuneri acide,
contaminanţi toxici, schimbările climatice etc.) este cel mai bine organizat
atunci când se acţionează de o manieră integrată, ierarhică (piramida stângă
din Figura 8.10). La vârful piramidei se află un număr mic de procese
monitorizate intensiv în staţiile alese. Aici se poate obţine informaţia
necesară pentru dezvoltarea modelelor dependente de evoluţia temporală a
parametrilor analizaţi, modele pe baza cărora să se poată realiza predicţiile
asupra schimbărilor viitoare ale stării ecosistemelor analizate. Aceste
schimbări pot să apară ca răspuns la creşterea sau scăderea intrărilor de
poluanţi. În unele ţări din Europa operează un mic număr (1-10) de astfel de
zone. Către baza piramidei sunt indicate reţelele regionale de monitoring,
Baza piramidei este reprezentată de sistemele naţionale de monitoring cu
caracteristici particulare ce depind de o mare complexitate de factori.
Numărul de nivele ierarhice prezentate în figură este minimul pentru ca un
sistem de monitoring ecologic să fie eficient la scară internaţională.
Cu cât ne apropiem de vârful piramidei, informaţiile obţinute sunt mai
complete şi permit comparaţii complexe ale unor efecte multiple de-a lungul
unor gradienţi climatici, geologici, ecozonali sau la nivelul graniţelor
politice. Multe dintre datele obţinute la nivel internaţional reprezintă valorile
medii lunare sau anuale ale unor parametri, şi sunt utile pentru validarea
unor modele sau pentru testarea "universalităţii". Odată câştigată încrederea
în performanţele modelului elaborat, aplicarea lui la nivelele ierarhice
inferioare permite realizarea unor aprecieri cu caracter regional fie pe baza
unor analize seriale temporale, fie pe baza unor scenarii. De aici şi
necesitatea ierarhizării activităţilor de monitoring pe mai multe nivele în
vederea obţinerii unei informaţii cât mai complete, necesară pentru
elaborarea, dezvoltarea, validarea şi aplicarea în practică a modelelor. De
menţionat că nu trebuie subestimată existenţa simultană a ierarhiilor
inferioare, indicatoare ale variaţiilor regionale şi locale.
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(Modificare după UNECE Integrated monitoring on Air Pollution Effects Program, 1993).
Figura 8.10. Model conceptual pentru dezvoltarea politicilor şi luarea deciziilor în
rezolvarea problemelor de mediu, printr-un program ierarhizat de
monitoring şi evaluare, precum şi aspectele de cercetare şi modelare
asociate.

Trebuie menţionate şi alte trăsături ale acestei ierarhii. În primul rând
trebuie asigurate acele elemente care să asigure transferabilitatea datelor şi a
modelelor între diferitele nivele. Este vorba de acele zone care reprezintă
sursele primare "de referinţă" pentru validarea sau pentru modificarea
modelelor de evaluare a ecosistemelor. Ulterior, acestea vor ajuta la
maximalizarea răspunsului ştiinţific obţinut din marea cantitate de date din
aceste zone. În cel de al doilea rând există presupunerea realizării
continuităţii şi a existenţei tuturor nivelelor ierarhiei. Abordarea sectorială,
intermitentă, şi pe termen scurt a monitoringului nu poate să furnizeze
informaţii asupra variaţiilor temporale sau spaţiale care să facă posibilă
diferenţierea între efectele induse, "natural" sau “antropic”. Orice
discontinuitate apărută la un nivel sau altul al ierarhiei unui program de
monitoring poate duce la colapsul întregului program sau la imposibilitatea
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Tabelul 8. 4. Monitoringul de Mediu în Europa: Operaţiuni şi Surse de
Informaţii
Arctic-Alpine Terrestrial Ecosystems Research Initiative (ARTERI) - http://www.dpc.dk./ARTERI.html
Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) - http://www.grida.no/amap/amap.htm
Baltic Sea Region On-Line Environmental Information Resources For Internet Access (BALLERINA) http://www.baltic-region.net/
Central European Environmental Data Request Facility (CEDAR) - http://www.cedar.univie.ac.at/cedar.html
Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF)- http://www.grida.no/caff/
Environmental Change Network, UK (ECN) - http://www.nmw.ac.uk/ecn/
Estonian Environmental Home Page - http://www.envir.ee/ehp/main.htm
European Environment Agency - http://www.eea.eu.int
European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) - http://www.unep.ch/earthw/Pdece.htm
European Science Foundation (ESF) Scientific Networks - http://www.esf.org/life/ln/ln.htm
European Forest Ecosystem Research Network (EFERN) - http://efern.boku.ac.at
Forest Ecosystem Research Group - http://www.ucd.ie/~ferg/
Forest Reserves Research Network- http://www.efi.fi/ Database Gateway/FRRN/
FLUXNET - http://www.atdd.noaa.gov/fluxnet/fluxnet.htm
Integrated Monitoring in Lithuania - http://neris.mii.lt/aa/imon.html
International Long-term Ecological Research Networks (ILTER) - http://www.ilternet.edu/
MEDALUS - http://www.medalus.leeds.ac.uk/index.html
NATURA 2000 - http://europa.eu.int/comm/dg06/envir/report/2000/report/ en.htm
Rothamsted Insect Survey - http://www.res.bbsrc.ac.uk/entnem/projects/ survey/ rismoth.htm
Soil Organic Matter Network (SOMNET) - http://yacorba.res.bbsrc.ac.uk/cgi-bin/somnet
Terrestrial Ecosystems Research Initiative (TERI) - http://europa.eu.int/comm/dg12/hometeri.html
Terrestrial Ecosystems Research Initiative Concerted Action (TERICA) - http://www.nbu.ac.uk/terica/
UNECE ICP on Assessment and Monitoring of Acidifiation of Rivers and Lakes - http://www.niva.no/icp-waters/
UNECE ICP on Integrated Monitoring - http://www.vyh.fi/eng/intcoop/projects/icp_im/im.htm
UNESCO Man and Biosphere - Biosphere Reserves (MAB-BR) - http://www.unesco.org//mab/
UK Acid Waters Monitoring Network (UKAWMN) - http://www.geog.ucl.ac.uk/~dmonteit/Welcome.html
UK National Tide Gauge Network - http://www.pol.ac.uk/appl/frames/appl.html
Informaţii suplimentare
Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) - http://www.rim.or.jp/apn/
Atmospheric Integrated Monitoring Network (AIRMoN) http://www.arl.noaa.gov/research/programs/airmon.html
Chinese Ecosystem Research Network (CERN) - http://www.cern.ac.cn/index_e.shtml
Biodiversity and Ecosystem Processes in Terrestrial Herbaceous Ecosystems
(BIODEPTH) - http://forest.bio.ic.ac.uk/cpb/cpb/biodepth/contents.html
Ecological Monitoring and Assessment Network (EMAN), Canada - http://www.cciw.ca/eman-temp/intro.html
Environment and Natural Resources Information Networks (ENRIN) http://www.grida.no/prog/cee/enrin/index.htm
Global Climate Observing System (GCOS) - http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html
Global Environmental Information Locator Service (GELOS) - http://ceo.gelos.org/
Global Resource Information Database (GRID), Arendal, Norway - http://www.grida.no/
Global Resource Information Database (GRID), Geneva, Switzerland - http://www.grid.unep.ch/gridhome.html
Global Terrestrial Observing System - (GCTS) - http://www.fao.org/gtos/
International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) - http://www.igbp.kva.se/
State of the Environment Reports - http://www.grida.no/soe/links.htm
Terrestrial Initiative in Global Environmental Research (TIGER) - http://www.nwl.ac.uk/tiger/

realizării unei evaluări eficiente atât la nivel naţional cât şi la scară
internaţională. Informaţii suplimentare pot fi obţinute din programele
prezentate în Tabelul 8.4.
Aspectele prezentate ne permit să ne facem o imagine de ansamblu
asupra a ceea ce se întâmplă în Europa şi în alte părţi ale lumii în contextul
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aplicării diferitelor tipuri de programe de monitoring. Relevantă este
următoarea concluzie:
“At present some of the systems for monitoring and gathering information
about the environment in European countries are inefficient and wasteful.
They generate excessive amounts of data on subjects which do not need it;
and they fail to provide timely and relevant information on other subjects
where there is an urgent policy need for better focused information, and for
consistent environmental assessment and reporting.”
UK EA (UK Environment Agency), 1998. Chairman’s conclusions, ‘Bridging the gap’
conference. UK EA, VROM, (and European Environment Agency), London.

Deci, “majoritatea programelor de monitoring desfăşurate în Europa sunt
ineficiente şi costisitoare. Ele generează date în exces şi asupra unor subiecte
ce nu sunt necesare, dar eşuează atunci când trebuie să furnizeze la timp
informaţia relevantă pentru alte subiecte ce necesită o rezolvare urgentă,
pentru realizarea mai eficientă a unor politici şi pentru o apreciere şi o
raportare mai consistentă”. Din păcate, aceste deficienţe le regăsim şi în
modul de organizare şi realizare a programelor de monitoring în România a
căror prezentare o vom face în capitolul următor.
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Capitolul IX

Aspecte privitoare la organizarea Sistemului de Monitoring
Integrat din România.
Desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului în ţara noastră se
realizează în contextul european şi sub incidenţa legislaţiei interne şi
internaţionale. O parte din documentele cu referire la mediu sunt prezentate
în Tabelul 9.5.
O seamă de oameni de ştiinţă români au abordat problematica
organizării Sistemelor de Monitoring Integrat şi au elaborate o serie de
lucrări de referinţă. Sunt de menţionat: N. Botnariuc, 1987; S. Godeanu,
1997; Speranţa Ianculescu et al., 1995; C. Răuţă, 1994; V. Rojanschi et al.,
1994; Rodica Şerban et al., 1995; A. Varduca, 1991; A. Vădineanu, 2002.
Organizarea Sistemului de Monitoring Integrat din România (SMIR)
intră în atribuţiile Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA),
prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A.N.P.M.), ce
coordonează Sistemul naţional de monitorizare integrată a factorilor de
mediu. În subordinea A.N.P.M. se află cele 8 Agenţii Regionale de
Protecţie a Mediului (A.R.P.M.):
a) A.R.P.M. Bacău pentru Regiunea 1 - Nord-Est
b) A.R.P.M. Galaţi pentru Regiunea 2 - Sud-Est
c) A.R.P.M. Piteşti pentru Regiunea 3 - Sud-Muntenia
d) A.R.P.M. Craiova pentru Regiunea 4 - Sud-Vest
e) A.R.P.M. Timişoara pentru Regiunea 5 - Vest
f) A.R.P.M. Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 - Nord-Vest
g) A.R.P.M. Sibiu pentru Regiunea 7 - Centru
h) A.R.P.M. Bucureşti pentru Regiunea 8 - Bucureşti-Ilfov.
Ele au în subordonare 36 de Agenţii de Protecţie a Mediului Judeţene
(A.P.M.J.) din cadrul regiunii de dezvoltare, cu atribuţii în stabilirea şi
ierarhizării obiectivelor pentru protecţia mediului şi îmbunătăţirea calităţii
acestuia la nivel judeţean, în conformitate cu politicile regionale de mediu.
A.R.P.M., în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi
Agenţiile de Protecţie a Mediului Judeţene, cu Administraţia Rezervaţiei
Biosferei "Delta Dunării", cu direcţiile bazinale, cu autorităţile administraţiei
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publice locale şi serviciile descentralizate ale altor ministere, precum şi cu
agenţii economici şi societatea civilă:
• elaborează şi implementează planurile regionale de acţiune pentru
protecţia mediului;
• asigură servicii de laborator pentru A.P.M.J, potrivit SR EN
ISO/CEI 17025 "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de
încercări şi etalonări" sau a unui standard echivalent şi pentru alte
autorităţi sau instituţii publice în cadrul respectivei regiuni de
dezvoltare
• verifică rezultatele analizelor efectuate şi tehnicile utilizate de
laboratoarele A.P.M.J. din cadrul respectivei regiuni de dezvoltare
- coordonează procedurile de colectare şi raportare a datelor la
nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare şi furnizează datele obţinute la
nivel regional către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.
În organizarea Sistemului de Monitoring Integrat din România se
porneşte de la premisa că pentru zonele poluate trebuie instituit un sistem de
monitoring de impact, iar pentru zonele neafectate trebuie instituit
monitoringul de fond (Figura 9.1).
S.M.I.R. – se bazează pe investigaţii realizate în teren, în laborator şi
pe managementul informaţiilor la nivel intern şi pentru schimburi cu
programele internaţionale. În cadrul S.M.I.R. (Figura 9.2. şi Figura 9.3.)
funcţionează următoarele subsisteme:
1) subsistemul naţional de supraveghere a calităţii apelor (ape curgătoare
şi stătătoare (bălţi, lacuri, ape marine, ape subterane, ape uzate),
reţeaua de fond
2) reţeaua de fond şi cea de imisie pentru supravegherea calităţii aerului
3) reţeaua pentru studiul ploilor acide
4) reţeaua pentru studiul radioactivităţii
5) reţeaua pentru supravegherea calităţii solului
6) reţeaua pentru studiul vegetaţiei forestiere
7) reţeaua pentru studiul stării sănătăţii umane.
Serviciul de monitorizare integrată a factorilor de mediu –
existent la fiecare nivel de organizare a ierarhiei are următoarele atribuţii
principale:
1). Organizează şi operează în profil teritorial monitorizarea integrată a
stării mediului potrivit competenţelor ce revin autorităţii centrale pentru
protecţia mediului în ceea ce priveşte:
• starea de calitate a atmosferei şi a precipitaţiilor
• starea de calitate a apelor de suprafaţă şi subterane
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• starea de calitate a solurilor sub aspectul poluării chimice
• nivelul de zgomot
• regimul deşeurilor, al depozitelor de deşeuri şi al produselor chimice
periculoase
• nivelul radioactivităţii.

Figura 9.1. Modalităţi de realizare a programelor de monitoring şi unele dintre
instituţiile implicate.

2). Organizează şi operează baza de date ataşată sistemului de
monitorizare integrată prin:
o realizarea şi actualizarea periodică a inventarului surselor de poluare a
mediului, pe baza metodologiilor aprobate
o realizarea inventarului de emisii poluante în atmosferă, ape şi sol
o realizarea inventarului obiectivelor cu impact negativ asupra mediului.
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(după Varduca, 1991)

Figura 9.2. Schema sinoptică a sistemului de monitoring integrat a mediului din
România

3) Prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute din sistemul de
monitorizare a stării mediului şi le introduc în baza de date şi în fluxul rapid
şi lent pentru transmiterea acestora autorităţilor locale şi centrale cu
atribuţii în domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii umane. În cazul
urgenţelor de mediu alertează imediat ministerul şi toate autorităţile
centrale şi locale cu competenţe în domeniu.
4) Participă la programele zonale, subregionale, regionale şi globale
de monitorizare a stării mediului, potrivit specificului acestora şi în
conformitate cu procedurile stabilite de minister.
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(după Varduca, 1991)

Figura 9.3 . Încadrarea A.R.P.M. şi a A.P.M.J. în fluxul de date S.M.I.R.

5) Prelucrează şi ordonează datele obţinute prin sistemul de
monitorizare a stării mediului în vederea publicării rapoartelor privind
starea mediului, în vederea integrării acestora în rapoartele anuale ale
ministerului privind starea mediului pe teritoriul ţării, în conformitate cu
metodologiile de raportare stabilite de minister.
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6) Cooperează cu serviciile teritoriale ale Comisiei Naţionale pentru
Statistică în privinţa transmiterii datelor stabilite prin sistemul
informaţional statistic de mediu.
Sistemele naţionale de monitoring de impact şi de fond de la noi
funcţionează cu trei subsisteme de bază: unul pentru apă, altul pentru aer şi
al treilea pentru sol. În ceea ce priveşte poluarea radioactivă a factorilor de
mediu: apă, aer, sol, monitoringul se realizează prin „Reţeaua Naţională de
Supraveghere a Radioactivităţii Mediului”, prin măsurători beta globale şi
analize beta spectrometrice. Monitoringul de fond este puţin dezvoltat.
Diferitele subsisteme sunt concepute să răspundă domeniilor: climă, poluare
transfrontieră, refacerea resurselor naturale terestre, acvatice şi poluarea
mediului.
Subsistemul naţional de monitoring pentru apă
Resursele acvatice naturale sunt încadrate, în funcţie de natura
formaţiunilor hidrologice, în următoarele grupe: ape curgătoare de suprafaţă
(râuri, fluvii), ape stătătoare (lacuri, bălţi) ape subterane freatice şi Marea
Neagră. Suprafaţa ţării este străbătută de o reţea hidrografică permanentă cu
o lungime totală de aproximativ 76.000 Km, fiind inclusă în bazinul
hidrografic al Dunării, precum şi în bazinul hidrografic al Mării Negre
(Figura 9. 4).

Figura 9.4. Bazinul hidrografic al fluviului Dunărea.
240

Pentru elaborarea politicilor în domeniul apelor şi a legislaţiei aferente
şi de activităţile subsistemului, ministerul este sprijinit de institutele pe care
le coordonează şi anume:
Compania Naţională “Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor” SA, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Mediului - Bucureşti, Institutul Naţional de CercetareDezvoltare Marină “Grigore Antipa” - Constanţa, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - Tulcea.
Politica gospodăririi apelor este aplicată de Compania Naţională “Apele
Române” SA care este coordonată de MAPM. Această societate are 14
direcţii organizate la nivel de bazin hidrografic sau de spaţiu hidrografic, cu
responsabilitatea elaborării planurilor şi a programelor de gospodărire a apei
şi protecţiei apelor de suprafaţă în zona lor de coordonare.
Ministerul Sănătăţii şi Familiei este responsabil pentru calitatea apei
potabile, iar Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor este
responsabil de folosirea şi protecţia apei în domeniul agriculturii.
Monitoringul calităţii apei se face în flux informaţional rapid
(activitatea este urmărită zilnic pentru un număr redus de parametri) şi în
flux informaţional lent (determinările se fac lunar pentru Dunăre şi pentru
râurile principale). Activitatea este organizată pe bazine hidrografice (14),
fiecare bazin fiind alocat unei Direcţii de ape, (Figura 9. 5)

Figura 9. 5. Harta bazinelor hidrografice din România:
I. Tisa, II. Someş, III. Crişuri, IV. Mureş, V. Bega-Timiş, VI.Nera-Cerna, VII.
Jiu, VIII. Olt, IX. Vedea, X. Argeş, XI. Ialomiţa, XII. Siret, XIII. Prut, XIV.
Dunăre, XV. Litoralul Mării Negre.
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Tabelul 9.1. Variabilele, frecvenţa de prelevare a probelor, domeniul de fluctuaţie al
concentraţiilor, limitele de detecţie şi metodele de analiză folosite pentru programele de
monitoring al apelor de suprafaţă (Dunăre) din România.
Variabila
A-HCH
AG-TOT
AL-TOT
AS-TOT
B-HCH
BA-TOT
BODX
C-HCH
CA-TOT
CD-TOT
CL
CL-LIBER
CN-TOT
CO-TOT
CO2-DIZ
COD
CULOARE
CONDUCTIVITATE
CR-TOT
CU-TOT
DDT-SUM
DEBIT
FE-TOT
FLUOR
HG-TOT
K-TOT
MG-TOT
MN-TOT
MO-TOT
NA-TOT
NH4-N
NI-TOT
NO2-N
NO3+NO2-N
NO3-N
O-PO4-P
O2
PETROL
P-TOT
PAH-SUM
PB-TOT
PH
FENOL-SUM
REZIDUURI
SE-TOT
SECCHI
SI-DIS
SN-TOT
SO4
S-S
SULF
SYNDETS
TEMPERATURA
TURBIDITATE
ZN-TOT
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Frecvenţa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Maximum

Minimum

Limita de
detecţie

0.0010

0.3500

1.0000
0.0100
10.0000
0.2000
0.0000

20.0000
1.6000
300.0000
3.0000
20.0000

0.0700

0.0000

0.0200

0.0027

2.0000

10.0000

0.0010
0.0010
0.0010

10.0000
0.0400
0.0250

0.1000

1.5000

0.0600

0.4000
5.0000
20.0000
0.1000

1.0000
0.1000
0.0030
0.0100

20.0000
10.0000
0.1300
0.8000

1.0000
0.0500
0.0000
0.0020
0.1000

40.0000
3.0000
20.0000
0.4000
2.0000

0.0020
7.0000
0.0010
200.0000

0.0380
8.6000
0.0500
400.0000

0.0000
10.0000
0.0000
0.0500

70.0000
100.0000
0.6000
0.5000

0.0020

0.3500

STAS
STAS
AAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS
STAS

12650-88
8190-68+AAS
7685+AAS
12650-88
10258-75
6560-82
12650-88
3662-62
7652-75+AAS
8663-70
6364-78
7685-79
6288-69+AAS
3263-81
9887-74/6954-82
4706-88

STAS 7884-67+AAS
STAS 7795-80+AAS
STAS 12650-88

0.0380
0.0100
0.5000
0.0000
0.0100

Metoda

0.0300
0.0070

0.1000
0.0010
0.0100
0.0100

0.5000
0.0124

STAS 8634-70+AAS
STAS 8910-71
STAS 8045-79+AAS
FLAM-FOTOMETRIC
STAS 6674-77
STAS 8662-70+AAS
STAS 11422-84
STAS 8295-69
STAS 8683-70
STAS 7987-67+AAS
STAS 8900/-71
STAS 8683-70
STAS 8900/2-71
STAS 3265-61
STAS 6536-88
STAS 7877-87
STAS 10064-70
INSTRUCTIUNI
STAS 8633-79+AAS
STAS 6325-75
STAS 7167-65
STAS 9187-84
STAS 12663-88
COLORIMETRIC
AAS
STAS 8601-70
STAS 7510-66
STAS 7576-66

STAS 8314-87+AAS

Tabelul 9.2. Metode de măsurare şi analiză folosite pentru determinarea substanţelor
periculoase din apele uzate şi apele de suprafaţă (Anexa la H.G. 118/2002).

Substanţa
Alaclor
Antracen
Atrazin
Benzen
Difenileteri bromuraţi
Cadmiu şi compuşi
Cloralcani
Clorfenvinfos
Clorpirifos
1,2-dicloretan
Diclormetan
2-etilhexil-diftalat
Diuron
Endosulfan (ALFA)
Hexaclorbenzen
Hexaclorciclohexan (gama)
Hexaclorbutadienă
Isoproturon
Plumb şi compuşi
Mercur şi compuşi
Naftalina
Nichel şi compuşi
Nonil-fenoli (4-para-nonil-fenol)
Octil-fenoli (para-tert-octil-fenol)
Pentaclorbenzen
Pentaclorfenol
Hidrocarburi poliaromatice
- benz-a-piren
- benz –b- fluorantren
- benz-g,h,i-perilen
- benz- k- fluorantren
- fluorantren
- indeno-1,2,3-cd-piren
Simazin
Compuşi tributilstanici
Triclorbenzeni (1,2,4-triclorbenzen)
Triclormetan (chloroform)
Trifluralin
DDT 9p,p’-DDT)
PCB (28,52,101,118,138,153,180)

Metodele
SR EN ISO 6468/2000; EN ISO 10695/2002
ISO/DIS 17993
SR EN ISO 10695/2002
SR ISO 11423 – 1,2/2000
SR ISO 8288/2001; SR EN ISO 5961/2002
C 10 – C 13
SR EN 12918/2002
SR EN 12918/2002
EN ISO 10301/1997; ISO/DIS 15680
EN ISO 10301/1997; ISO/DIS 15680
ISO/CD 18856
EN ISO 11369
SR EN ISO 6468/2000
SR EN ISO 6468/2000
SR EN ISO 6468/2000
EN ISO 10301/1997
EN ISO 11369
SR ISO 8288/2001; SR EN ISO 12673/2003
SR EN ISO 13506/2002; SR EN 1483/2003
ISO/DIS 17993
SR ISO 8288/2001
ISO/CD 18857
ISO/CD 18857
SR EN ISO 6468/2000
SR EN ISO 12673/2003
ISO/DIS 17993

SR EN ISO 10695/2002
ISO/CD 17353
SR EN ISO 6468/2000; SR ISO 11423-1,2/2002
EN ISO 10301/1997; ISO/DIS 15680
SR EN ISO 10695/2002
SR EN ISO 6468/2000
SR EN ISO 6468/2000
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Tabelul 9.3. Variabilele, frecvenţa de prelevare a probelor, domeniul de fluctuaţie al
concentraţiilor şi metodele de analiză folosite în programele de
monitoring al organismelor din apele de suprafaţă (Dunăre) din România.
Variabila
ALGE
BIOMASA
CLOROFILA-A
COLI-F
COLI-TOT
GERMENI-M
FAEC-STR
FITOPLANCTON-CNT
FITOPLANCTON-LISTA
PASARI-CNT
PASARI-LISTA
PESTI-ACC
PESTI-LISTA
PESTI-CNT
PESTI-TOX
NEVERTEBRATE-CNT
NEVERTEBRATE-LISTA
NEVERTEBRATE-TOX
MOLUSTE-ACC
SALMONELLA
ZOOPLANCTON-CNT
ZOOPLANCTON-LISTA

Frecvenţa
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
4

Maximum

Minimum

1.0000
0.1000

10.0000
1.0000

Metoda
TEST
COLORIMETRIC

MICROSCOPIC
MICROSCOPIC

LC-50

INHIBARE MOBILITATE

La nivelul râurilor interioare, din punct de vedere al densităţii spaţiale
reţeaua de monitoring a calităţii apelor curgătoare de suprafaţă din România
cuprinde o staţie la sub 1000 km2 pe bazin hidrografic încadrându-se în
procedurile şi prevederile reţelei europene EUROWATERNET.
Evaluarea calitătii apelor curgătoare de suprafaţă se bazează pe prelucrarea
datelor analitice primare obţinute zilnic din 65 de staţii şi lunar sau mai rar,
în 318 secţiuni de supraveghere de ordinul I şi de ordinul II.
Analizele fizico-chimice, hidrobiologice, etc., sunt efectuate în
general prin metode manuale şi numai rareori se folosesc staţii automate.
Pentru analiza apelor nu sunt în funcţiune staţii pentru monitoringul de fond.
Principalii parametrii monitorizaţi precum şi metodele folosite la realizarea
analizelor sunt prezentaţi în tabele. (Tabelul 9.1, Tabelul 9.2, Tabelul
9.3).
Analizele biologice se realizează într-un număr redus de judeţe (5)
pentru fitoplancton, zooplancton şi zoobentos. Prin analizele efectuate s-a
urmărit încadrarea în categoriile de calitate I, II, III şi D (degradat) privind
„calitatea globală a apelor curgătoare”. Totodată se efectuează şi analiza
tendinţelor de evoluţie a calităţii apelor pe termen scurt, prin compararea
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situaţiilor multi-anuale şi „numărarea“ cazurilor de înrăutăţire, îmbunătăţire
şi staţionare. Pentru fluviul Dunărea şi pentru Delta Dunării, există 49 de
puncte de prelevare pentru analizele lunare.
În ceea ce priveşte starea lacurilor, activitatea de monitorizare a
calităţii apelor, include 99 de lacuri (naturale, artificiale şi terapeutice) din
totalul de 3.450 de lacuri naturale existente.
Starea mediului marin şi a zonei costiere este monitorizată de-a lungul
a 15 secţiuni a câte 3 staţii de 10 ori pe an, sub aspect fizico-chimic
(temperatură, salinitate, oxigenul dizolvat, CBO5, nutrienţi) şi biologic
(bacterioplancton, fitoplancton, zooplancton, bentos şi peşti).
Activitatea de cunoaştere a calităţii apelor subterane freatice se
desfăşoară la nivelul marilor bazine hidrografice pe unităţi morfologice, iar
în cadrul acestora, pe structuri acvifere (subterane), prin intermediul staţiilor
hidrogeologice, cuprinzând unul sau mai multe foraje de observaţie (peste
21.000 de puţuri). Pentru monitorizarea acviferelor freatice au fost create
mai multe categorii de staţii hidrogeologice:








de ordinul I, amplasate în văile fluviatile ale principalelor cursuri de
apă şi în apropierea lacurilor, care au ca specific urmărirea legăturii
dintre apele subterane şi cele de suprafaţă
de ordinul II, amplasate în zonele de interfluviu de câmpie, care
urmăresc regimul apelor subterane în legătură cu factorii climatici
sunt amplasate staţii în zonele de captare ale principalelor acvifere
care urmăresc efectul exploatării asupra regimului apelor subterane
sunt amplasate staţii experimentale, care au destinaţii speciale, precum
cercetarea apelor subterane sub aspectul stabilirii bilanţului şi al
propagării poluării, etc.
există staţii amplasate în jurul unor unităţi industriale importante.

Programul de măsurători în forajele Reţelei hidrogeologice naţionale
constă din măsurători ale nivelului apei la 3 zile, 6 zile sau 15 zile în funcţie
de amplitudinea de variaţie a nivelului, din măsurători de temperatură la 6
zile în foraje caracteristice, precum şi din pompări experimentale pentru
determinarea caracteristicilor hidrogeologice ale stratelor şi din recoltări
periodice de probe pentru determinarea proprietăţilor fizico-chimice ale apei.
În ceea ce priveşte apele uzate, la ora actuală, cca. 80% din cele provenite
de la principalele surse de poluare, ajung în receptorii naturali (râuri, lacuri)
neepurate sau insuficient epurate. Spre exemplu, în anul 2000, dintr-un
număr total de 1441 de staţii de epurare investigate circa 58%, au funcţionat
necorespunzător.
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Subsistemul naţional de monitoring pentru aer
Pentru elaborarea politicilor în domeniul analizei stării atmosferei şi a
legislaţiei aferente şi de activităţile subsistemului, ministerul este sprijinit de
institutele pe care le coordonează, şi anume: Compania Naţională “Institutul
Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor” SA,
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului,
Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin Institutele de Igienă şi Sănătate Publică
şi Laboratoarele judeţene.
Subsistemul este reprezentat de către o reţea alcătuită din 152 de staţii
(European Topic Centre on Air Quality, 1996), pentru estimarea poluării
atmosferice, din care 138 de tip regional. În 137 de staţii se măsoară
depunerile şi precipitaţiile, pH-ul, conductivitatea, aciditatea/alcalinitatea, în
14 staţii se măsoară ionii majori, în 4 staţii se măsoară SO2+ şi O3. Staţiile
sunt amplasate în marile oraşe şi pe platformele industriale.
Poluarea de impact este poluarea produsă în zonele aflate sub
impactul direct al surselor de poluare.
Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea următoarelor
aspecte: poluarea cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice,
situaţia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră şi
unele manifestări ale schimbărilor climatice.
În reţeaua de supraveghere a poluării de impact au fost efectuate
măsurători privind dioxidul de sulf, dioxidul de azot, amoniacul, pulberile în
suspensie, pulberile sedimentabile şi o serie de poluanţi specifici, stabilinduse: concentraţiile maxime şi minime pe 24 ore; frecvenţa de depăşire a
concentraţiei maxime admisibile (CMA) pe 24 ore; concentraţiile medii
anuale.
Poluarea de fond reprezintă poluarea existentă în zonele în care nu se
manifestă direct influenţa surselor de poluare. Staţiile de supraveghere a
poluării de fond se amplasează de regulă în zone convenţional "curate",
situate la altitudini cuprinse între 1000 - 1500 m şi la distanţe de minimum
20 km de centre populate, drumuri, căi ferate, obiective industriale etc.
Monitoringul de fond se realizează prin staţiile situate la altitudini de peste
1000 m, de la Stâna de Vale, Fundata, Semenic, Rarău, Predeal şi Bucureşti
incluse în reţeaua Global Atmosferic Watch (GAW). Sunt măsurate zilnic
SO2+, NOx, O3 şi se realizează analiza precipitaţiilor.
Concentraţiile poluanţilor din aer şi precipitaţii, măsurate în aceste zone
constituie indicatori preţioşi pentru evaluarea poluării la nivel regional şi
global.
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Subsistemul naţional de monitoring pentru sol
Din repartiţia solurilor României pe categorii de folosinţe (Tabelul
9.4) se remarcă faptul că ponderea principală o deţin terenurile agricole
(62%), urmate de păduri şi de terenuri cu vegetaţie forestieră (28%). Alte
terenuri ocupă 10% din suprafaţa ţării (ape, bălţi, construcţii, căi de
comunicaţie, terenuri neproductive).
Tabelul 9.4. Repartiţia folosinţelor solului la nivelul anului 2000.

(Sursa, MAAP)

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR)
este responsabil de folosirea şi protecţia solurilor. Mai sunt implicate
Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agronomie, precum şi cele 37 de
Oficii Judeţene de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA). Principalii
parametri monitorizaţi sunt: pH, P, K, N, sărurile solubile, sodiul
schimbabil, eroziunea, compoziţia chimică a scurgerilor de suprafaţă,
excesul de umiditate, conţinutul de nitraţi, metalele grele, fluorul,
contaminarea cu agenţi patogeni, depozitarea unor deşeuri solide etc. Din
anul 1993 subsistemul de monitoring a fost reorganizat pe trei nivele de
caracterizare:
Nivelul 1 - pentru supravegherea generală şi identificarea problemelor , ce
constă dintr-o reţea de caroiaj strict definită spaţial de 16 x 16 km (conform
Convenţiei asupra Transportului Transfrontieră şi la Distanţă a Poluanţilor
Atmosferici - CLRTRAP), cu un număr total de 944 de puncte de
monitoring, dintre care 675 pentru solurile agricole şi 296 pentru cele
forestiere.
Nivelul 2 - pentru investigaţii sistematice privind caracterizarea fenomenelor
de degradare.
Nivelul 3 – cercetări mai detaliate şi identificarea posibilelor măsuri de
remediere. Frecvenţa de realizare pentru analize este din patru în patru ani,
iar pentru cazurile speciale acestea se pot face anual.
Subprogramelor menţionate, li se pot alătura o serie de activităţi
realizate de către Departamente Universitare şi Institute de cercetare cum
sunt:
• inventarierea extensivă a florei
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• inventarierea şi estimarea mărimii unor populaţii animale: peşti,
mamifere mari, păsări, amfibieni
• programe de cercetare şi monitoring intensiv pentru diferite tipuri de
ecosisteme forestiere
• programul de cercetare şi monitoring intensiv asupra Sistemului
Dunării inferioare
• delimitarea bioregiunilor şi a ecoregiunilor (22) de pe teritoriul
României
• delimitarea principalelor categorii de ecosisteme şi complexe de
ecosisteme componente ale Reţelei Ecologice Naţionale (REN), pe
baza cărora să se poată dezvolta Sistemul de Monitoring Integrat.
Complexele de ecosisteme identificate sunt prezentate în Figura 9.6.
Tabelul 9.5. Acte normative (selecţie) în vigoare cu referire la mediu.
Nr.
DENUMIREA ACTULUI NORMATIV
crt.
1 Constituţia României
2 Legea 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare al mării teritoriale şi al zonei
contigue a României
3 Legea 5/1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă
internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice
4 Legea 6/1991 pentru aderarea României la Convenţia de la Basel privind controlul transportului
peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
5 Legea 8(1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe
lungi, Geneva, 1979
6 Legea 18/1991 Legea fondului funciar
7 Legea 69/1991 a administraţiei publice locale
8 Legea 98/1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Mării Negre împotriva poluării,
Bucureşti, 1992
9 Legea 88/1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de
procedură penală
10 Legea 6/1993 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea
poluării marine de către nave, modificată prin Protocolul de la Londra, 17 febr.1978
11 Legea 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa, Berna, 1979
12 Legea 78/1993 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare, Viena,
1980
13 Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"**)
14 Legea 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, Viena,
1985 şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, Montreal, 1987 şi pentru
acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul
de ozon, Londra, 1990
15 Legea 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice,
Rio de Janeiro, 1992
16 Legea 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
17 Legea 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, Rio de Janeiro, 1992
18 Legea 98/1994 stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de igienă şi sănătate publică
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19 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
20 Legea 14/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea
durabilă a fluviului Dunărea (Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), Sofia, 1994
21 Legea 30/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă
transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, Helsinki, 1992
22 Legea 43/1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleară, Viena, 17 1994
23 Legea 85/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/1995 privind fabricarea,
comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în agricultură şi silvicultură
24 Legea 123/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 42/1995 privind producţia de produse
alimentare destinate comercializării
25 Legea 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător
26 Legea 26/1996 - Codul Silvic
27 HG 379/1993 pentru aprobarea şi punerea în aplicare a instrucţiunilor privind circulaţia materialelor
lemnoase şi a altor produse ale pădurii
28 Legea 69/1996 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.82/1993 privind constituirea
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
29 Legea 84/1996 a îmbunătăţirilor funciare
30 Legea 103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului
31 Legea nr.110/1996 privind ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului marii, Monte
Bay (Jamaica), 10 decembrie 1982 şi aplicarea părţii a XI-a a Convenţiei Naţiunilor Unite asupra
dreptului mării, New York la 28 iulie 1994
32 Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
33 Legea nr.137/1996 pentru aprobarea Ordonanţei nr.33/1995 privind măsuri pentru colectarea,
reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
34 Legea nr.85/1997 privind acceptarea de către România a Codului Internaţional de management
pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării - codul ISM), 1993
35 Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
36 Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a .
Apa
37. Legea 107/1996 - Legea Apelor
38 Legea 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de
animale sălbatice, Bonn, 1979
39 Legea 89/1998 a apiculturii
40 Legea 111/1998 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea
deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, Paris, 1994
41 Legea 203/1998 pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenţiei de la Viena privind
răspunderea civilă pentru daune nucleare, Viena , 1997
42 Legea 254/1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.104/1998 pentru modificarea Legii
sanitar-veterinare nr.60/1974
43 Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a
combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, Viena, 1997
44 Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 (republicată)

Din aspectele prezentate reiese cu claritate că la realizarea diferitelor
programe de monitoring din România, întâlnim aceleaşi ambiguităţi şi
deficienţe ca şi în cazul programelor realizate în alte ţări din Europa,
(fragmentare, abordare sectorială, reducţionistă).
Monitoringul urmăreşte calitatea factorilor de mediu majori (aer, apă
sol) pentru a se înregistra „deteriorarea calităţii mediului” cu scopul de a
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găsi cele mai bune modalităţi de evitare a situaţiilor neplăcute. Astfel, cu
cheltuieli uriaşe, se obţin mari volume de date, care foarte ades sunt utilizate
ineficient.
Schimbările ce se impun prin abordarea noilor modele conceptuale
sunt împiedicate de conservatorismul puternic al instituţiilor responsabile cu
monitoringul şi managementul.
În capitolul următor vom analiza câteva aspecte referitoare la
conceptul de „integrare” în contextul desfăşurării activităţilor unui program
de monitoring al mediului.

(după A. Vădineanu)

Figura 9.6. Posibile amplasamente pentru zonele de cercetare pe termen lung a
sistemelor ecologice (CTRL), precum şi pentru realizarea acţiunilor de monitoring
integrat (MI).
a1-Rezervaţia Biosferei Delta Dunării; a2- Insula Mică a Brăilei; a3-Prutul inferior; a4-Zonele umede
Ciuperceni; b-Rarău-Dorna-Slătioara; c- Rezervaţia Biosferei Pietrosu Mare; d-Bucegi-Piatra-Craiului;
e- Rezervaţia Biosferei Retezat; f-Porţile de Fier-Valea Cernei; g-Glavacioc-Găvanu; h-Munţii
Apuseni.
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Capitolul X

Aspecte legate de problemele integrării.
Primul lucru pe care trebuie să-l înţelegem atunci când oamenii
folosesc conceptul de monitoring integrat este acela că acesta poate să
semnifice mai multe lucruri, în funcţie de scopurile şi aşteptările acestora.
Cu toate acestea, câteva aspecte le sunt comune :
• armonizarea responsabilităţilor şi a obiectivelor tuturor participanţilor
• coordonarea colectării şi a schimburilor de date
• obţinerea de date pentru multiple scări spaţio-temporale
• prelevarea de probe din diferite media (aer, apă, sol, biota, societatea
umană)
• contopirea (reunirea) perspectivelor disciplinare şi a modelelor
• standardizarea practicilor de management a datelor (păstrarea,
prelucrarea şi raportarea).
Realizarea lor în totalitate este un lucru destul de dificil şi de aceea, de multe
ori, unele iniţiative se concentrează numai asupra unora dintre acestea.
Una dintre caracteristicile frapante pentru majoritatea iniţiativelor de
monitoring este aceea că ele sunt construite pe baza unui mandat formal ce
presupune îndeplinirea unei misiuni, înţelegerea dintre agenţii sau pornind
de la unele prevederi legislative.
Vorbind despre integrare, trebuie să reţinem că există o variaţie
considerabilă a elementelor. Acestea pot fi :
o tipuri disparate de date (abiotice, biotice, demografice)
o o diversitate de scări spaţiale şi temporale
o perspectivele diferitelor discipline
o rolurile, responsabilităţile şi procedurile operaţionale ale diferiţilor
participanţi
o interpretarea şi analiza datelor
o priorităţile cercetării şi ale managementului
o toate aspectele menţionate luate împreună.
De asemenea, este uimitoare uniformitatea limbajului întâlnit în
documentele de şi despre monitoring. Termenii întâlniţi cel mai frecvent
sunt : multidisciplinar, model conceptual, credibilitate ştiinţifică, alarmare
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timpurie, coordonare, relevant politic, asigurarea calităţii, standarde pentru
meta-date, suport al deciziilor, armonizare.
Pentru cei mai mulţi monitoringul integrat înseamnă înţelegerea,
explicarea şi predicţia schimbărilor în vederea îmbunătăţirii calităţii în luarea
deciziilor. Integrarea introduce un nou aspect « dorinţa de a realiza analiza
coordonată, multidisciplinară cu scopul de a dezvălui cauzele schimbărilor
ce se produc în sistemele complexe ale mediului » (Hicks&Brydges,1994).
Pentru realizarea cadrului pentru monitoringul integrat la o scară largă
şi pe termen lung, Robertson (1995) face următoarele recomandări generale :
 să se stabilească un plan fără ambiguităţi şi să se enunţe cu claritate
obiectivele monitoringului
 să se ridice probleme specifice, care să permită testarea ipotezelor
pentru un nivel de confidenţă cunoscut
 să se coordoneze şi să se extindă activităţile existente pentru a forma
reţele integrate (ce vor permite eliminarea paralelismelor şi a
costurilor inutile)
 să se ia în considerare multiplele scări, prin realizarea unor activităţi
intensive (local) şi extensive (la nivelele superioare ale reţelei)
 să fie inclusă o combinaţie între staţiile fixe şi siturile alese
probabilistic
 să se utilizeze prelevarea stratificată în cazul componentelor ecologice
relevante (ecoregiuni)
 să fie monitorizaţi parametrii ce descriu atât condiţia ecologică cât şi
stresorii.
 să se dezvolte proceduri şi formate consistente de management al
datelor
 să se adopte practici riguroase pentru asigurarea calităţii.
Unul dintre aspectele cele mai dificile în realizarea unui program
cuprinzător de monitoring îl reprezintă integrarea diferitelor proiecte de aşa
manieră încât întregul program în ansamblul său să furnizeze o informaţie
mult mai utilă decât cea produsă de către proiectele individuale luate separat.
Ştiinţa integrării este complexă şi destul de dificilă şi De aceea cei
care realizează programele de monitoring, în marea lor majoritate, au ignorat
acest aspect. Totuşi, în ultima vreme, datorită avântului luat de ecologia
sistemică şi de analiza spaţială s-a ajuns la abordări ce încearcă să integreze
sistemic datele ce analizează starea sistemelor ecologice la scară regională
(complexe de ecosisteme). Aceste abordări constituie avangarda activităţilor
de cercetare. Sunt propuse tot mai multe programe ce îmbină analizele de la
distanţă (remote sensing) ce vizează aspectele globale cu supravegherile
realizate la nivel regional şi cu activităţile de monitoring integrat realizate în
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zone caracteristice (situri index) Figura 10.1. Activităţile sunt coordonate de
o manieră care să permită integrarea perfectă a diferitelor nivele de realizare
a analizelor. Toate cele trei niveluri de monitoring identificate sunt esenţiale
pentru realizarea unui monitoring integrat al mediului.

(Modificare după CENR, Integrating the Nation’s Environmental Monitoring and Research Networks and Programs:
A Proposed Framework, 1997).

Figura 10.1. Cadrul pentru ameliorarea siturilor index în contextul unui nivel de
monitoring intensiv.

Pentru fiecare din nivelurile menţionate, cercetările trebuie realizate la
scara cea mai potrivită, deoarece numai astfel vom putea îmbunătăţi
metodele de supraveghere şi de monitoring, vom înţelege mai bine modul în
care să detectăm şi să interpretăm schimbările observate şi pentru a lega
rezultatele obţinute de dezvoltarea unor modele descriptive şi predictive.
Cercetările asupra abilităţilor noastre de a determina cauzele şi efectele ne
vor permite să integrăm informaţia asupra proceselor ce au loc la diferite
scări, de la regiunile cele mai întinse la siturile locale (global vs. local).
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Prima problemă a integrării constă în integrarea rezultatelor de la
diferitele nivele pentru a obţine în final o serie de indici şi pentru realizarea
unor scheme de prelevare a probelor adaptate cerinţelor fiecărui nivel. Spre
exemplu, definirea unităţilor fundamentale pentru măsurătorile realizate la
nivelul fiecărei resurse va avea un impact major asupra modului în care se va
realiza supravegherea statistică la nivelul al II-lea şi cât de mare va fi
suprafaţa necesară studiilor intensive. Ilustrarea modului de integrare a
diferitelor programe de monitoring şi de cercetare este prezentată în Figura
8.10 (capitol VIII) şi în Figura 10.2. Ambele modele integrative sunt aplicate
atât în programe din America de Nord cât şi în programe din Europa.

(adaptare după H.Gyde Lund, 1986)

Figura 10.2. Ilustrarea modului de abordare a problemelor de mediu pentru
diferitele programe de cercetare şi monitoring.

O altă problemă a integrării constă în sintetizarea informaţiei pentru
fiecare nivel de analiză în fiecare din ecosisteme, precum şi la nivelul
relaţiilor dintre diferitele tipuri de ecosisteme. Spre exemplu, în mod curent,
pentru râuri, sunt colectate date privitoare la : peşti, macronevertebrate şi
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perifiton. Fiecare grup taxonomic ne prezintă un aspect particular asupra
integrităţii şi a sensibilităţii acestei resurse acvatice. Cum trebuie sintetizate
rezultatele ce vizează cele trei taxa pentru caracterizarea sistemului
respectiv ? În plus, mai sunt colectate date asupra stresorilor ce acţionează la
nivel regional, la nivelul bazinului hidrografic, la cel riparian, pentru
diferitele scări. Cum pot fi sintetizate cel mai adecvat aceste date pentru a
obţine o imagine cât mai expresivă asupra mărimii relative a diferitelor tipuri
de stres în contextul regional ? În final, dacă biodiversitatea reprezintă unul
dintre atributele cheie la nivel regional, cum poate fi asigurată informaţia ce
provine din resurse ecologice diferite (râuri, păduri, zone umede, etc.) ?
Simpla estimare a bogăţiei taxonomice este suficientă ? sau sunt necesare şi
alte analize cantitative.
Integrarea sistemelor de prelevare reprezintă un alt aspect ce trebuie
abordat. În contextul integrării trebuie combinate zonele de studiu intensiv
cu cele în care se fac supravegheri la nivel regional. Acestea din urmă ne dau
o imagine generală asupra problemei urmărite, iar activităţile intensive
desfăşurate într-un număr restrâns de situri ne permit o mai bună înţelegere a
fenomenelor cercetate. Datele obţinute intensiv ne vor permite realizarea
unor modele care să descrie situaţia constatată, iar apoi prin extrapolare la
datele obţinute la scară regională se poate încerca estimarea la acest nivel.
Această integrare a informaţiei obţinute prin două scheme diferite de
prelevare permite emergenţa unui alt tip calitativ de informaţie, ce nu poate
fi obţinută prin eforturi independente, realizate pentru fiecare nivel în parte.
Integrarea poate fi descrisă de trei tipuri de abordări conceptuale care
nu se exclud una pe cealaltă.
1) Modalitatea cea mai permisivă presupune o planificare separată
pentru fiecare nivel şi funcţie specifică şi apoi impune urmărirea de la
distanţă şi supravegherea regională ca mod de estimare a proporţiei în
care resursa ecologică identificată la nivel intensiv, este similară sau
poate fi regăsită la celelalte două nivele.
2) Următoarea abordare presupune aceiaşi schemă atât pentru
supravegherea regională cât şi pentru cea intensivă, centrată pe o
problemă specifică
(creşterea cantităţii de nutrienţi, alterarea
habitatelor).
3) Ultima abordare nu se bazează pe zone fixe, probabilistice de
supraveghere sau pe situri index, ci pe un ciclu ce alternează cele
două posibilităţi, prin modificarea activităţilor ulterioare, pornind de
la informaţia obţinută anterior.
Un program de monitoring care să ia în considerare multiplele resurse
poate fi ilustrat de către Programul de Monitoring şi Evaluare a Mediului
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(EMAP) coordonat de către Agenţia de Protecţie a Mediului (EPA) din
S.U.A..
Acest program, este primul care încearcă să conecteze la scară
naţională (continentală) diferitele programe dezvoltate de către numeroasele
agenţii şi instituţii.
Unicitatea programului este subliniată de două aspecte : planificarea
prelevării probelor pe bază probabilistică şi includerea tuturor tipurilor de
biom de pe teritoriul S.U.A. Raţiunile acestei integrări au la bază
următoarele premise :
În mare măsură, tendinţele majore dintre diferitele tipuri de resurse
pot fi explicate de către interacţiunile dintre acestea (relaţiile dintre diferitele
tipuri de ecosisteme). Spre exemplu, « starea » unui ecosistem forestier
poate fi explicată prin evaluarea practicilor regionale, urbane sau agricole, a
modului în care ele influenţează emisiile compuşilor cu azot. În mod similar,
orice problemă de mediu poate să se bazeze pe astfel de conexiuni.
Integrarea dintre grupurile de resurse poate explica tendinţele stării
ecologice ce sunt « controlate » de relaţiile cu sursele spaţiale cunoscute.
Un program de monitoring bazat pe resurse multiple, extins la scară
naţională poate conduce la o mai bună cunoaştere a diferitelor interacţiuni.
Comitetul de organizare al programului recunoaşte că un astfel de program
trebuie să se dezvolte şi să evolueze continuu, iar evoluţia este un proces
iterativ între elementele conceptuale, integrative (directivele de sus în jos top-down) şi elementele empirice ce provin de la nivelul grupurilor de
resurse (de la bază către vârf) Figura 10.2. Se pare că abordarea top-down
este cea care a predominat până nu demult. Principalele resurse ecologice
luate în considerare de către acest program sunt apele de suprafaţă, estuarele,
zonele costiere, zonele umede, zona marilor lacuri, ecosistemele forestiere,
zonele aride, agro-ecosistemele.
Integrarea implică aspecte ecologice, spaţiale, temporale,
metodologice şi programatice Figura 10.3.
Integrarea ecologică, presupune considerarea conexiunilor ecologice
dintre factorii de comandă ai ecosistemului şi componentele, structurile şi
funcţiile acestora atunci când selectăm parametrii pentru monitoring.
O strategie eficientă de monitoring poate să utilizeze un set de
măsurători individuale care în ansamblul lor să descrie integritatea întregului
ecosistem - Figura 10.4 şi Figura 10.5. Una dintre abordări constă în
selectarea unor indicatori pentru diferitele nivele ierarhice ale organizării
ecologice (complexe de ecosisteme, biocenoze, populaţii, genetic – Noss,
1990).
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Figura 10.3. Ilustrarea diferitelor tipuri de integrare

Integrarea spaţială, implică stabilirea unor conexiuni între
măsurătorile programelor individuale realizate la diferitele scări spaţiale întrun ecosistem sau într-o reţea de ecosisteme (local-regional-naţional sau
internaţional). Acest lucru presupune înţelegerea proceselor ecologice la
diferite scări, distribuirea măsurătorilor pentru indicatorii de monitoring ce
vor fi comparaţi şi realizarea unui plan de prelevare a probelor care să
permită extrapolarea şi intrapolarea datelor obţinute pentru diferitele scări.
Integrarea temporală, presupune stabilirea unor conexiuni între datele
măsurătorilor realizate la diferitele scări temporale. Este necesar să se
stabilească un calendar cât mai eficient pentru realizarea măsurătorilor şi
care să ia în considerare caracteristicile fiecărui parametru.
Spre exemplu, schema de prelevare a vegetaţiei ierboase dintr-un ecosistem
forestier va fi diferită de cea ce vizează analiza vegetaţiei arboricole
(frecvenţa de prelevare va fi mai ridicată în cazul stratului ierbos). Integrarea
temporală necesită integrarea perioadelor de monitoring intensiv, cu
frecvenţă ridicată în contextul programelor extensive, cu o frecvenţă de
prelevare mai redusă
Integrarea metodologică, presupune alegerea unor metode similare de
prelevare care să fie utilizate de către toţi cei ce realizează analize în
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ecosisteme similare, acesta fiind contextul care va favoriza comparabilitatea
datelor.

Figura 10.4. Ilustrarea modului de integrare pentru multiple scări, pentru analize
multiparametrice şi pe termen lung în programe de cercetare şi
monitoring pentru ecosisteme acvatice.
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(după Zonneveld, 1989)

Figura 10. 5. Dimensiunile sistemelor ecologice (A), heterogenitatea pe orizontală şi pe
verticală (B) ce sugerează diferitele modalităţi de integrare impuse de
activităţile de monitoring şi de cercetare (ecosisteme terestre).

Integrarea programatică, implică coordonarea şi comunicarea dintre
diferitele entităţi implicate (agenţii, organizaţii etc.) în realizarea
programelor de monitoring, pentru a promova o largă participare şi pentru
utilizarea datelor obţinute. Acest lucru va favoriza sporirea sprijinului oferit
de către public datorită informării mai bune, a înţelegerii rolului
monitoringului şi al acceptării rezultatelor acestuia în vederea asistării
procesului de luare a deciziilor.
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Abordarea ecosistemică a programelor de monitoring impune
corelarea eforturilor tuturor celor ce se ocupă de studiul resurselor naturale
(atmosferă, hidrosferă, litosferă, biosferă).
Dacă se doreşte să facem faţă provocărilor ce vor veni în deceniile
următoare este necesară o îmbunătăţire fundamentală a modului în care sunt
realizate diferitele programe de monitoring de mediu. Programele existente
la ora actuală, nu furnizează date integrate asupra multiplelor resurse
naturale la diferire scări spaţiale şi temporale necesare pentru dezvoltarea
politicilor în funcţie de înţelegerea proceselor din ecosisteme, pe baza celor
mai dezvoltate cunoştinţe ştiinţifice.
Realizările ştiinţifice şi cele tehnologice furnizează noi oportunităţi
pentru strângerea şi organizarea datelor, sporind astfel abilităţile diferitelor
agenţii de mediu în îndeplinirea misiunilor lor. În condiţiile unor limitări
fiscale severe la toate nivelurile de organizare, colaborarea dintre agenţii este
necesară pentru succesul pe termen lung al oricărui program.
Considerăm că a sosit momentul pentru integrarea diferitelor
programe de monitoring pentru a se crea o viziune unitară (holistă) asupra
mediului.
În cele ce urmează vom reda cerinţele pe care trebuie să le
îndeplinească „Cadrul pentru realizarea programului naţional de monitoring”
sugerat de către Agenţia de Protecţie a Mediului din S.U.A.. (EPA).
¾ Realizarea integrării reţelelor de monitoring a mediului şi a programelor de cercetare a resurselor la diferitele scări temporale şi spaţiale
trebuie să reprezinte prima prioritate.
¾ Sporirea folosirii detecţiei de la distanţă pentru obţinerea informaţiei
necesare la evaluarea stării şi a schimbărilor de mediu şi coordonarea
acestor analize cu eforturile continue de monitoring in situ.
¾ Asigurarea unor standarde pentru datele utilizate la realizarea hărţilor
şi pentru analizele de la distanţă care să asigure inter-operabilitatea.
¾ Evaluarea programelor existente pentru diferitele probleme, resurse şi
zone geografice şi stabilirea acelora care ar trebui incluse în noile
programe.
¾ Asigurarea definiţiilor comune, a modelelor şi a sistemelor de
management a datelor.
¾ Identificarea resurselor critice regionale şi naţionale sau a problemelor
care nu sunt cuprinse în programele actuale şi iniţierea unor programe
care să le ia în considerare.
¾ Colectarea de date pentru diverse resurse la nivel naţional şi regional
din aceleaşi zone sau din zone cât mai asemănătoare.
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¾ Trebuie evaluate alternativele pentru selectarea numărului şi
distribuţia zonelor de referinţă, incluzând stratificarea pe ecoregiuni
pentru a furniza acoperirea geografică necesară pentru evaluările
naţionale, stratificare bazată pe factori de stres cunoscuţi sau
anticipaţi, localizaţi de-a lungul unor gradienţi, sau pentru zonele de
tranziţie dintre ecoregiuni, sau pentru aspecte particulare ale unor
ecosisteme.
¾ Stabilirea unei reţele de „zone reprezentative – situri index” prin
integrarea zonelor de monitoring intensiv şi de cercetare existente
cărora li se pot adăuga zone noi pe măsură ce este nevoie de noi
informaţii standard asupra variabilelor selecţionate (independente sau
dependente).
¾ Să asocieze observaţiile măsurătorilor efectuate la nivel naţional şi
regional cu cele din zonele de referinţă.
¾ Datele obţinute să fie folosite pentru caracterizarea şi detectarea
schimbărilor.
¾ Să se selecteze un set comun de variabile (parametri) cheie, care să fie
măsurate în toate zonele de referinţă.
¾ Să fie selectate acele variabile care răspund necesităţilor diferitelor
politici şi modalităţi de rezolvare a problemelor abordate.
¾ Să se stabilească cu certitudine că variabilele alese şi zonele de
măsurare sunt sensibile faţă de schimbările din mediu.
¾ Să se asigure comparabilitatea măsurătorilor cu cele realizate în
programele internaţionale de monitoring.
¾ Să se stabilească şi să se menţină legături strânse cu alte programe de
monitoring integrat şi de cercetare interne şi internaţionale.
¾ Se impune dezvoltarea unui sistem naţional care să răspundă de
păstrarea şi de accesarea datelor.
¾ Fondarea pe Internet a unei baze de date de geo-referinţă.
¾ Stabilirea unor standarde şi protocoale pentru comparabilitatea şi
calitatea datelor.
¾ Diseminarea informaţiei şi a datelor să se realizeze la momentul
oportun, prin utilizarea unui spectru larg de strategii de comunicare.
¾ Să se stabilească măsurile privitoare la confidenţialitatea, păstrarea şi
accesibilitatea datelor.
¾ Stabilirea unei agenţii naţionale pentru coordonarea diferitelor
programe şi pentru supravegherea acţiunilor recomandate.
¾ Stabilirea unei liste cu personalul independent care poate realiza o
trecere în revistă sub aspect ştiinţific şi tehnic a activităţilor
desfăşurate.
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¾ Să adopte protocoale „bazate pe performanţă” pentru realizarea
controlului de calitate al datelor şi a managementului informaţiei
pentru toate componentele programului.
În capitolul următor facem o trecere în revistă a principalelor elemente
ce trebuie avute în vedere la realizarea unui program de monitoring integrat
de succes.
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Capitolul XI

Ce am învăţat ?
Ecosistemele se schimbă permanent, cu sau fără influenţe antropice.
Agenţii naturali ai schimbărilor includ schimbările climatice, incendiile,
furtunile, inundaţiile, erupţiile vulcanice cu ale cuvinte, toate « catastrofele
naturale ». Schimbările induse de către oameni rezultă din depunerile acide,
introducerea de specii exotice, supraexploatarea resurselor, sau din
deteriorarea ecosistemelor prin diferite activităţi ce ţin de lucrările agricole,
industrie, transporturi, construcţii, etc. Un management de succes al
diferitelor categorii de ecosisteme depinde de abilitatea noastră de a înţelege
efectele schimbărilor datorate unor cauze naturale sau antropice.
Observaţiile atente şi repetate, planificate şi realizate cu mare
acurateţe, ne permit să separăm efectele naturale de cele datorate oamenilor
şi să distingem practicile de management eficiente de cele care duc la
rezultate îndoielnice sau chiar dăunătoare. Nu rareori managerii se confruntă
cu rezultate decepţionante ca urmare a aplicării unor acţiuni recomandate de
programe incorecte de monitoring şi De aceea manifestă reticenţe faţă de
realizarea unor programe noi. Deşi s-au colectat date, nu s-au obţinut
rezultatele scontate. Acest fapt se datorează în principal lipsei unor obiective
definite cu claritate. Definirea cu mare atenţie a obiectivelor, alegerea celor
mai bune metode pentru realizarea lor, pot face diferenţa între un program
eficient şi altul care nu reprezintă decât o pierdere de bani şi de timp.
Conceptul de « monitoring » este larg utilizat de către diferitele
media. Oamenii de ştiinţă şi managerii vorbesc despre monitoringul
ecosistemelor, al unor populaţii, al calităţii apei, aerului şi solului, sau al
poluării. Deci ce este monitoringul ? de ce ? şi cum ? să monitorizăm. În
cazul resurselor naturale, monitoringul implică măsurători repetate şi pe o
durată nelimitată de timp a resurselor sau a parametrilor care ne interesează.
Cel mai ades monitoringul se realizează din următoarele raţiuni :
1. pentru detectarea unor tendinţe
2. pentru a investiga impactul unui eveniment
3. pentru determinarea condiţiilor de bază.
Detectarea tendinţelor implică evidenţierea schimbărilor faţă de o
anumită stare de status quo. Aceste schimbări pot fi creşteri sau scăderi ale
nivelului parametrului măsurat (declinul unor populaţii).
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Impactul este un eveniment care se produce la un anumit moment şi
într-un anumit loc şi induce modificări ale sistemelor naturale. Exemple :
construcţiile, defrişările, acţiunile de restaurare.
Determinarea condiţiilor de bază presupune colectarea informaţiei
referitoare asupra stării actuale sau celei ce caracterizează zonele neafectate
de către activităţile umane. Această informaţie este necesară atunci când
vrem să evaluăm cum se schimbă resursele, atunci când se schimbă
condiţiile. Lipsa informaţiei creează incertitudini sub următoarele aspecte :
• cunoaşterea incompletă a mecanismelor ce controlează structura şi
funcţionarea ecosistemelor şi aprecierea rolului pe care îl joacă
activităţile umane în modificarea lor
• absenţa unui cadru solid care să susţină încercările noastre de a
monitoriza caracteristicile importante ale ecosistemelor precum şi a
modificărilor pe care le inducem la scară spaţio-temporală
• lipsa unei baze comune, ştiinţifice, sociale şi politice care să
implementeze diferitele abordări ale programelor de monitoring şi
care să utilizeze informaţia pe care acestea o generează.
Un program eficient de monitoring necesită un plan. Paşii urmaţi în
dezvoltarea unui program constau în :
o definirea obiectivelor
o alegerea parametrilor ce vor fi măsuraţi,
o stabilirea locului şi a modului de prelevare a probelor,
o stabilirea modului de realizare a analizelor necesare şi de prelucrare a
datelor
o precum şi utilitatea informaţiilor obţinute pentru atingerea scopului
propus.
Monitoringul ecosistemelor este încă în faza de început a dezvoltării
sale. Multe dintre aspectele sale ne sunt necunoscute, care sunt cei mai buni
indicatori, care sunt cele mai eficiente scheme de prelevare a probelor, cum
să analizăm rezultatele pentru a obţine informaţia relevantă pentru acţiunile
de management.
Sistemele ecologice pot fi caracterizate de următoarele atribute cheie :
compoziţia, structura şi funcţiile.
Compoziţia se referă la părţile constituente ale ecosistemului, biotice
şi abiotice. Speciile sunt elementele unice care definesc componenta biotică.
Structura ecosistemului se referă la organizarea spaţială a părţilor ce
constituie sistemul la diferitele scări.
Funcţiile arată modul în care interacţionează între ele diferitele
componente. Varietatea şi variabilitatea acestor atribute cheie la diferite
scări spaţio-temporale constituie diversitatea ecologică, iar în contextul
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monitoringului ecosistemelor, obiectivul principal este acela de a determina
schimbările ce survin la nivelul diversităţii ecologice.
Monitoringul integrat managementului permite oamenilor de ştiinţă să
colaboreze cu managerii de resurse pentru dezvoltarea unor programe
eficiente.
Termenul de monitoring este folosit pentru descrierea mai multor
activităţi similare. Elementul care face distincţia dintre aceste tipuri diferite
de activităţi de măsurare este acela că monitoringul are ca obiectiv obţinerea
de date care să poată fi comparate cu un standard explicit. Celelalte
măsurători, ce pot urmări aceiaşi parametri, au obiective diferite.
Standardele pentru compararea datelor pot fi impuse prin legislaţie,
de cerinţele viitoare, de condiţiile istorice sau de informaţia de bază.
Standardul poate fi specific unei anumite zone (local), dar poate caracteriza
şi un bazin hidrografic sau un continent (regional) sau se poate referi la
întreaga planetă (global).
Inventarierea resurselor-monitoringul şi cercetarea sunt componentele
integrate ale unui program de management. Totuşi, adesea monitoringul este
confundat cu alte activităţi ce implică măsurători la nivelul sistemelor
ecologice, deci ale resurselor naturale. De aceea este bine să reamintim că :
Monitoringul ecologic – înseamnă măsurarea secvenţială şi
permanentă a sistemelor ecologice cu scopul principal de a detecta
tendinţele la nivelul compoziţiei, structurii şi modului lor de funcţionare.
Monitoringul este crucial pentru descrierea stării, determinarea tendinţelor,
evaluarea relaţiilor cauză-efect între stresori şi impact, ca şi pentru evaluarea
eficienţei activităţilor de management
Prin contrast, inventarierea este o activitate punctuală de măsurare în
timp pentru a cuantifica prezenţa, abundenţa sau distribuţia spaţială a unei
resurse, dar nu are în vedere comparaţia cu un standard predefinit. Sub acest
aspect supravegherea îi este similară. Inventarierea, prin măsurători repetate,
poate sta la baza monitoringului.
Cercetarea ecologică presupune efectuarea unor măsurători cu scopul
de a explica, cauzele şi efectele ce duc la schimbările spaţio-temporale ale
caracteristicilor diferitelor ecosisteme (resurse). Cercetarea este importantă
şi pentru faptul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii noastre de a
interpreta şi evalua datele rezultate. În plus, cercetarea constituie factorul
cheie în predicţia impactelor ca rezultat al decelării tendinţelor ce emerg şi
pentru a previziona şi evalua rezultatul acţiunilor de management. Dacă,
monitoringul este instrumentul utilizat pentru identificarea situaţiilor în care
s-au produs sau nu schimbări, cercetarea este instrumentul care ne permite
să determinăm care sunt cauzele modificării.
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Criteriile de selecţie pentru alegerea fiecărui indicator potenţial sunt
caracteristici pe care le posedă fiecare indicator ideal. Ele sunt folosite ca
filtre, iar apoi vor folosi la stabilirea listei finale reduse.
Deşi sunt caracterizate de multă ambiguitate sunt de relevat două
aspecte esenţiale :
I. Se pare că nu se poate face o diferenţă clară între monitoring şi
alegerea indicatorilor, deşi este vorba de tipuri diferite de activităţi.
Dezvoltarea indicatorilor, trebuie inclusă în iniţiativa de a realiza
programele de monitoring în contextul relevanţei ecologice şi sociale.
II. Legat de primul aspect este faptul că nu se poate face o distincţie
clară între selectarea criteriilor folosite pentru alegerea
indicatorilor şi a atributelor generale folosite pentru descrierea
lor.
Atributele se aplică la scara întregului program de monitoring şi
reprezintă calităţile pe care trebuie să le descrie informaţia în vederea
îndeplinirii cerinţelor cerute de către utilizatori. De aceea, criteriile de
selecţie trebuie să impună ca fiecare indicator să fie valid sub aspect
ştiinţific, relevant pentru problema analizată şi rezonabil sub raportul
costurilor de obţinere şi implementare.
Atributele alese pot să arate că informaţia rezultată din program poate
reprezenta un semnal de avertizare (alarmare) asupra unor probleme, să ajute
în procesul de luare a deciziilor, dar şi să contribuie la mai buna înţelegere a
sistemului care ne interesează. Nu este important ca fiecare indicator să
satisfacă toate atributele, ci mai important este ca întregul program să aibă
această calitate şi să-şi atingă scopurile propuse.
Acest lucru este posibil în contextul abordării analizei ecosistemice
adaptative (AEA), ca teorie ce subliniază modul de realizare a
managementului, a monitoringului şi a modului de guvernanţă a sistemelor
socio-ecologice. Acest mod de abordare, sugerează că activităţile de bază
implicate presupun înţelegea faptului că sistemul analizat este rezultatul coevoluţiei componentelor socio-ecologice şi identifică explicit obiectivele
sociale ce stau la bază şi garantează realizarea programului. Se recunoaşte
faptul că sistemele ecologice sunt complexe şi capabile de auto-organizare.
Studiul lor pe această bază duce la o anticipare mult mai realistă şi de o mai
mare acurateţe a comportamentului lor. De asemenea, este luat în
considerare faptul că incertitudinea nu poate fi complet eliminată. Uneori în
strategiile de management lipseşte componenta crucială pentru a pune în
practică strategiile adaptative şi care permite acţiuni în situaţii imprevizibile
şi surprinzătoare. Această abordare nu neagă beneficiile predicţiei, dar
adesea limitează încrederea şi investiţiile în astfel de activităţi.
266

Acest mod de abordare este aplicabil pentru un set mult mai extins de
probleme decât metodele convenţionale.
Ştiinţa normală este utilă în luarea unor decizii legate de un atractor
local, cum este cazul sistemelor bine delimitate şi uşor de controlat.
Ştiinţa post-normală ne ajută să luăm decizii atunci când avem în faţă
probleme cu atractori multipli şi cu mai multe perspective legitime. Atunci
când nu există o singură soluţie adevărată, iar rezolvarea derivă din
reconcilierea diferitelor interese cu oportunităţile şi limitările ecologice.
Gândind astfel suntem forţaţi să elaborăm diferite supoziţii ce ies din
tiparul convenţional al metodelor clasice de management. Vom realiza astfel
că este imposibil să controlăm sistemele ecologice deoarece noi (specia
umană) suntem parte (subsistem) a sistemelor pe care încercăm să le
influenţăm.
Emergenţa imprevizibilă a unor proprietăţi semnificative pentru
sistemele ecologice este normală şi de aşteptat. De aceea, acţiunile de
management trebuie îndreptate către controlul activităţilor umane pentru ca
proprietăţile ce asigură autoorganizarea sistemelor complexe să rămână
intacte. Obiectivul nostru trebuie să fie acela de a înţelege dinamica acestor
sisteme, pentru a putea influenţa procesele de schimbare de o manieră care
să permită evoluţia către structurile pe care le dorim.
Procesul este de durată şi implică investiţii considerabile de timp şi de
resurse. Nu se pune problema abordării în această manieră dacă nu există un
acord deplin al tuturor părţilor implicate şi resursele care să asigure succesul.
Într-o astfel de abordare, decidenţii trebuie să aibă puteri depline pentru
luarea şi implementarea unor decizii ferme. Dacă rolul unui grup este doar
acela de a face recomandări altui for de decizie, unele decizii nu vor depăşi
niciodată această fază. Chiar dacă sugestiile nu sunt aplicate, decidenţii şi-au
expus alternativele şi perspectivele. Bogăţia de opţiuni este primul pas care
motivează oamenii să opteze pentru schimbare.
Astfel, monitoringul devine instrumentul prin care putem învăţa mai
multe despre sistemul analizat, precum şi pentru a stabili eficienţa
strategiilor de management. Din această abordare, rezultă o serie de
metodologii specifice pentru dezvoltarea programelor de monitoring şi a
indicatorilor. Aici trebuie subliniate câteva aspecte importante.
O listă de indicatori nu trebuie realizată niciodată izolat. Este necesar
un model conceptual şi un cadru problematic pentru a înţelege sistemele
socio-ecologice integrate în dinamica lor.
Participanţii interesaţi în realizarea programului trebuie să fie de acord
asupra modului de dezvoltare a acestuia încă de la început, de la conceperea
planului la deciziile asupra grupului de atribute ce vor fi urmărite, asupra
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criteriilor de selecţie, ca şi asupra problemelor care îl ghidează. Implicarea în
acest proces va permite ulterior facilitarea implementării programului,
deoarece participanţii cred, înţeleg şi investesc în ceea ce au de făcut.
Procesul de consultare permite introducerea în program a valorilor şi a
priorităţilor diferiţilor participanţi.
În aceste condiţii, rolul “ştiinţei” şi al “experţilor” nu mai este acela
de a prezenta o listă de indicatori, ci devine acela de a informa pe decidenţi
asupra dinamicii sistemelor urmărite, de a prezenta scenarii alternative şi de
a furniza argumentele ştiinţifice şi tehnice cele mai potrivite pentru
realizarea programului. Astfel, în cazul problemelor de mediu, când
incertitudinile sunt ridicate iar rezultatele afectează ades o mare diversitate
de grupuri sociale, luarea deciziilor se face mai realist prin includerea
dimensiunilor politice şi etice.
Trebuie totuşi să remarcăm faptul că metodologia aleasă este mare
consumatoare de timp şi necesită resurse suficiente (bani şi personal) pentru
a putea fi aplicată. Ea include elemente de conduită ce trebuie impuse
instituţiilor participante, fapt ce va conduce la schimbări şi inovaţii
instituţionale. Acest lucru implică dezvoltarea simultană a instituţiilor
responsabile de managementul integrat, monitoring şi guvernanţă.
În situaţiile mai puţin structurate, este dificil să se identifice
componentele şi interacţiunile sistemului, să se stabilească colaborarea
dintre diferiţii participanţi asupra modului de caracterizare a sistemului şi să
se identifice obiectivele programului. Acest obstacol poate fi exacerbat
atunci când există relaţii de putere inechitabile între participanţi. Un program
eficient nu poate fi realizat dacă în sfera guvernanţei nu există o stabilitate
care să permită un dialog onest între decidenţi şi toţi cei interesaţi şi
implicaţi în proces.
Pe de altă parte, în situaţiile în care obiectivele pot fi bine definite, iar
diferiţii participanţi s-au pus de acord, metodologia trebuie să fie flexibilă şi
adaptabilă la toate schimbările de mediu şi la contextual socio-ecologic.
Metodologia reflectă noile concepte şi teorii ce emerg în ştiinţă şi care
conduc la o mai bună cunoaştere a modului în care funcţionează ecosfera.
Dacă monitoringul produce informaţie pentru luarea deciziilor şi
pentru procesele de management, metodologia trebuie să fundamenteze mai
bine managementul activităţilor umane şi înaintarea către un mod de viaţă
mai integrat cu ecosfera.
Nu în ultimul rând, trebuie să reamintim că în orice program participă
şi “consultanţi” al căror rol trebuie redefinit. În loc ca aceştia să rămână doar
observatori obiectivi care fac recomandări pentru soluţionarea problemelor,
se impune o colaborare lucrativă între cei care cunosc aspectele unei aplicaţii
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specifice şi cineva familiar cu teoriile şi procesele ştiinţifice. Acest lucru va
fi benefic şi pentru perspectiva consultantului, deoarece, adesea, acesta nu
înţelege întotdeauna suficient contextul şi deci nu va putea adopta soluţia cea
mai potrivită. Astfel, avizorul asistă clientul în elaborarea propriei sale
rezoluţii, care se presupune că va fi şi cea mai bună.
Este important să apreciem nu numai ceea ce am învăţat ci să ne şi
reamintim de unde am pornit. În Tabelul 11.1, sunt comparate trăsăturile
programelor contemporane de monitoring cu cele ale monitoringului
adaptativ, iar în Tabelul 11.2, sunt prezentate diferenţele dintre
managementul convenţional al ecosistemelor şi abordarea adaptativă în
studiul acestora.
Tabelul 11.1. Comparaţie între programele actuale de monitoring şi monitoringul
adaptativ.
Monitoringul convenţional
Monitoringul este perceput ca o activitate
izolată
Indicatorii măsoară de regulă structuri şi
procese în cadrul unor ecosisteme clar
delimitate
Sunt importante rezultatele programului de
monitoring (lista de indicatori şi informaţiile pe care le furnizează)
Cel mai ades, scopul programului este
acela de a avertiza / semnaliza asupra unor
posibile probleme

Monitoringul adaptativ
Monitoringul, managementul şi guvernanţa
sunt interdependente
Monitoringul este focalizat asupra unor
ecosisteme indefinite; indicatorii măsoară
contextul, influxurile, ca şi influenţele
directe şi indirecte ale societăţii asupra
ecosistemelor
Planificarea programului de monitoring,
precum şi dezvoltarea indicatorilor sunt la
fel de importante ca şi rezultatele; accentul
se pune pe învăţare
Monitoringul devine principalul instrument
al învăţării, al înţelegerii sistemului, pentru
aprecierea eficienţei activităţilor de
management şi pentru măsurarea
progresului în realizarea obiectivelor

Acest mod de abordare (AEA) ne deschide noi căi pentru cercetările
viitoare. Bazele ei emerg din teoria sistemelor complexe ce explică dinamica
ecosistemelor. Ceea ce am învăţat până acum va avea efecte directe pentru
multe discipline ştiinţifice, suntem încă la începuturile înţelegerii modului de
funcţionare şi comportament al sistemelor ecologice complexe. Marile
sisteme socio-ecologice au încă multe secrete de dezvăluit. AEA – pune
problemele în termenii unor sisteme de structuri incluzive, de procese şi
interacţiuni relevante şi recunoaşte că “tot ceea ce există se află într-o
strânsă conexiune”.
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Tabelul 11.2. Comparaţie între managementul convenţional al ecosistemelor şi
abordarea adaptativă.
Managementul convenţional al
ecosistemelor
Societatea este percepută ca dominantă
asupra sistemelor ecologice
Strategiile de management au ca scop
controlul stării ecosistemelor
Se pune accentul pe predicţia (anticiparea)
comportamentului ecosistemelor
Oamenii de ştiinţă sunt cei care iau
deciziile (ei pot lua singuri cele mai bune
decizii)
Consultanţii sunt folosiţi ca experţi
obiectivi

Abordarea adaptativă a ecosistemelor
(AEA)
Sistemele sociale şi cele ecologice sunt
percepute ca fiind co-evolutive
Strategiile de management sunt realizate
pentru a favoriza auto-organizarea
sistemului în direcţia pe care noi o dorim
Se pune accentul pe adaptare şi învăţare
Oamenii de ştiinţă informează asupra
procesului de luare a deciziilor, iar luarea
deciziilor implică pe toţi participanţii
interesaţi de rezultatele programului
Consultanţii sunt facilitaţii proceselor care
ajută clientul să ajungă la propriul rezultat,
care este şi cel mai bun

Oamenii sunt o componentă integrată a ecosistemelor şi De aceea
fiecare perspectivă individuală este în mod necesar subiectivă. Rezolvarea
fiecărei probleme implică reconcilierea unor conflicte de interese.
Faptul că înţelegem un sistem este în mare parte un exerciţiu ştiinţific,
stabilirea unei viziuni, problemele şi preferinţele se focalizează pe
participarea publicului larg.
Deşi procesul de luare a deciziilor în ceea ce priveşte mediul şi
activităţile umane vizează (încă) în principal, dimensiunile socio-politice şi
etice şi mai puţin cunoaşterea ştiinţifică, programele de monitoring trebuie
să constituie suportul pentru o evaluare multilaterală, pe baze ştiinţifice
solide, a condiţiilor de mediu prezente şi viitoare, ca şi abilitatea acestora de
a susţine dezvoltarea populaţiei umane.
Se recomandă ca primul pas în procesul de definire a unui plan de
management să fie reprezentat de dezvoltarea planului de monitoring.
În contextul managementului empiric adaptativ, implementarea
activităţilor de management şi de restaurare a ecosistemelor trebuie privite
ca parte a unui experiment de monitoring integrat, care să ne permită să ne
îmbunătăţim cunoştinţele. Acţiunile întreprinse trebuie realizate într-o
manieră care să ne permită să stabilim dacă ecosistemele sunt conduse către
starea dorită conform cu obiectivele şi aşteptările. Managerii trebuie să
înţeleagă faptul că planificarea, dezvoltarea şi menţinerea programelor de
cercetare, monitoring şi de evaluare implică colaborarea, acordul şi o viziune
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pe termen lung. Oricine poate produce date cu care să încerce să
impresioneze oamenii, dar managerii de resurse au datoria şi
responsabilitatea să furnizeze cetăţenilor, pe cât posibil, cele mai bune
informaţii. Credibilitatea din partea publicului este esenţială, iar la baza
acestei credibilităţi trebuie să stea informaţiile obţinute prin programe de
monitoring realizate la cel mai ridicat nivel al cunoaşterii. O serie de factori
limitativi pot influenţa realizarea unui monitoring optim, dar aceasta nu
trebuie să constituie o scuză pentru a nu mai realiza astfel de programe.
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