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� „Apă! N- ai nici gust, nici miros, nici culoare,
nici aromă, nu poţi fi definită, te gustăm fără 
să te cunoaştem. Tu nu numai că eşti necesară 

vieţii: tu eşti însăşi viaţa. Eşti cea mai valoroasă
bogăţie din lume şi eşti cea mai gingaşă,
tu, atât de pură în adâncul pământului.”

� Antoine de Saint-Exupery



PREZENTARE GENERALA

�Aria Naturala Protejata Lacul Snagov (ANPLS) a fost
desemnata rezervatie naturala si este considerata o zona
umeda importanta, avand o suprafata de 100 ha. Snagovul
este cel mai important lac de agrement din jurul capitalei,
fiind cel mai pitoresc dintre atractiile turistice din zona, a
carui frumusete este intregita de padurile inconjuratoare.
Este un liman fluviatil al raului Ialomita. Suprafata lui este de
5,75 km2, lungimea de 16 km, iar adancimea maxima de 9 m
(cel mai adanc lac din Campia Romana). Colectarea apei in
lac se face din panza de ape subterane si doar in mica
masura din apele de ploaie si zapada. De aceea nivelul apei
din Lacul Snagov este constant, cu exceptia primaverii si,
adesea, a toamnei.



� Pe malurile lacului se afla urmatoarele localitati,
apartinand comunei Snagov: pe malul nordic
Tancabesti, Izvorani si Silistea Snagovului (in NE),
iar pe malul sudic Vladiceasca, Ciofliceni,
Ghermanesti, Snagov si Santu-Floresti. Pe o
insula se afla Manastirea Snagov, ctitorita in
secolul al XV-lea.

� Lacul Snagov, pe malurile caruia sunt amplasate
localitatile componente ale comunei Snagov, are
forma alungita, foarte sinuoasa si cu multe
golfulete.



PRINCIPALELE SURSE DE POLUARE DIN ZONA 
LACULUI SNAGOV

Sursele principale de poluare a apei lacului Snagov
sunt reprezentate de :

� Unitatile comerciale din zona, care evacueaza in 
apa lacului ape uzate neepurate sau insuficient
epurate;

� Locuintele riverane;
� Apele pluviale care spala terenurile invecinate si

ajung apoi gravitational in lac;
� Activitatile de intretinere a spatiilor verzi;
� Alte activitati antropice (agrement, turism etc)



LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII 
APELOR ÎN ROMÂNIA (1)

Scop: � prevenirea poluării apelor
� conservarea resurselor de apă

Probleme 
existente:

� poluare cu metale grele (Ni, Cu, Cr, Zn, Cd, As, Fe, Mn), cianuri, 
produse petroliere, materiale în suspensie, etc.

� consum exagerat de apă
� pierderi mari din procesele tehnologice
� grad redus de recirculare

Măsuri 
obligatorii:

� încadrarea în limitele de evacuare din avizele de gospodărire a 
apelor

� funcţionarea corectă a statiilor de epurare, cu recomandarea 
automatizării proceselor de tratare a apelor uzate industriale

� monitorizarea sistematică a calităţii apelor evacuate si a emisarilor
� declararea cazurilor de poluare accidentală

Măsuri viitoare:
� reducerea consumului de apă
� reducerea calitativa si cantitativa a surselor de poluare a 

emisarilor naturali



LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII 
APELOR ÎN ROMÂNIA (2)

LEGEA APELOR nr. 107/25.09.1996, modificata si completata;

ORDINUL nr. 161/16.02.2006, pentru aprobarea Normativului privind
clasificarea calitatii apelor de suprafata în vederea stabilirii starii ecologice
a corpurilor de apa;

ORDINUL nr. 278/11.04.1997 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la
folosintele de apa potential poluatoare;

HG nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din
zonele naturale amenajate pentru îmbăiere;

OM nr. 245/26.03.2005 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a
riscului substanţelor periculoase din lista I şi II a substanţelor
prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic ;



LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CALITĂŢII 
APELOR ÎN ROMÂNIA (3)

ORDINUL nr. 31/13.01.2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea
si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR);

HG nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă;

HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a
evacuarilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase;

HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu HG 352/2005;

HG nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor
pentru moluşte;

HG nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de
suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole;

LEGEA nr. 101/15.06.2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind
degradarea mediului;



PRINCIPALII INDICATORI  DE CALITATE 
ANALIZATI, IN APA LACULUI SNAGOV (1)

Recoltarea probelor de apa este o etapa deosebit de importanta in
desfasurarea procesului de analiza fizico-chimica a apei, deoarece
probele recoltate trebuie sa fie reprezentative si totodata nu trebuie sa
introduca modificari in compozitia si calitatile apei datorita unei tehnici
defectuoase sau a unor conditii incorecte de pregatire a materialului.

In vederea evaluarii calitatii apei din lac si a potentialului impact fizico-
chimic asupra faunei si florei din ANPLS, s-au utilizat atat personal
calificat cat si un laborator acreditat conform normativelor in vigoare pe
toate incercarile de laborator efectuate.

Indicatorii analizati pentru fiecare proba de apa prelevata, au fost: pH,
oxigen dizolvat, CCOCr, CBO5, azot amoniacal, azotit, azotat, azot total,
ortofosfati solubili, fosfor total, clorofila ”a”, conductivitate, sulfati, crom
total, zinc, plumb, cadmiu, fier total, mangan, nichel, fenoli, agenti de
suprafata anionici.



PRINCIPALII INDICATORI  DE CALITATE 
ANALIZATI, IN APA LACULUI SNAGOV (2)

�pH-ul

Nivelul pH-ului se defineste pe o scara de la 0 la 14: pH-ul neutru este 7, sub
acest nivel vorbim de aciditate, peste acest nivel vorbim de alcalinitate. Fiecare
unitate este multiplul de 10 al unitatii precedente. Din acest motiv variatiile cele
mai mici pe scara gradata sunt, de fapt, modificari drastice, ce afecteaza echilibrul
biologic din apa iar concentratia de nitriti sau amoniac va afecta inzecit mediul
biologic din apa.
�Oxigenul dizolvat

Cel mai important parametru de calitate al apei din râuri şi lacuri este conţinutul de
oxigen dizolvat, deoarece oxigenul are o importanţă vitală pentru ecosistemele
acvatice. Astfel, conţinutul de oxigen din apele naturale trebuie să fie de cel puţin
2 mg/l, în timp ce în lacuri, în special în cele în care funcţionează si crescătorii de
peşte, conţinutul de oxigen dizolvat trebuie să fie de 8 – 15 mg/l.
O cantitate excesiva de plante care acopera suprafata apei impiedica, pe de o
parte, fotosinteza plantelor acvatice, iar pe de alta parte, impiedica absorbtia
oxigenului din aer. Un nivel scazut de oxigen conduce la aparitia fenomenului de
eutrofizare in lacuri.



PRINCIPALII INDICATORI  DE CALITATE 
ANALIZATI, IN APA LACULUI SNAGOV (2)

Consumul biochimic de oxigen (CBO) reprezintă cantitatea de oxigen, în mg/l,
necesară pentru oxidarea substanţelor organice din ape, cu ajutorul bacteriilor.
Mineralizarea biologică a substanţelor organice este un proces complex, care în
apele bogate în oxigen se produce în două trepte. În prima treaptă se oxidează în
special carbonul din substratul organic (faza de carbon ), iar în a doua fază se
oxidează azotul (faza de nitrificare). Din determinările de laborator s-a tras
concluzia că este suficient să se determine consumul de oxigen după cinci zile de
incubare a probelor (CBO5).
Consumul chimic de oxigen (CCO)
Se cunosc două tipuri de indicatori:
�- CCOMn care reprezintă consumul chimic de oxigen prin oxidare cu KMnO4 în
mediu de H2SO4. Acest indicator se corelează cel mai bine cu CBO5, cu
observaţia că sunt oxidate în plus şi cca 30-35% din substanţele organice
nebiodegradabile.
�- CCOCr care reprezintă consumul chimic de oxigen prin oxidare cu K2Cr2O7 în
mediu acid. Acest indicator determină în general 60-70% din substanţele organice,
inclusiv cele nebiodegradabile.



PRINCIPALII INDICATORI  DE CALITATE 
ANALIZATI, IN APA LACULUI SNAGOV (3)

Compuşii azotului
Amoniacul, nitriţii şi nitraţii constituie etape importante ale prezenţei azotului în
ciclul său biogeochimic din natură şi implicit din apă. Azotul este unul dintre
elementele principale pentru susţinerea vieţii, intervenind în diferite faze de
existenţă a plantelor şi animalelor.
Formele sub care apar compuşii azotului în apă sunt azot molecular (N2), azot
legat în diferite combinaţii organice (azot organic), amoniac (NH3), azotiţi (NO2-)
şi azotaţi (NO3-).
Amoniacul constituie o fază intermediară în ciclul biogeochimic al azotului. Azotul
amoniacal decelat în cursurile de apă poate proveni dintr-un mare număr de
surse:
1. din ploaie şi zapadă, care pot conţine urme de amoniac ce variază între 0,1 -

2,0 mg/l;
2. în apele de profunzime, curate din punct de vedere biologic şi organic,

amoniacul poate apare prin reducerea nitriţilor de către bacteriile autotrofe sau
de către ioni feroşi conţinuţi;

3. în apele de suprafaţă apar cantităţi mari de azot amoniacal prin degradarea
proteinelor şi materiilor organice azotoase din deşeurile vegetale şi animale.



PRINCIPALII INDICATORI  DE CALITATE 
ANALIZATI, IN APA LACULUI SNAGOV (4)

Nitriţii constituie o etapă importantă în metabolismul compuşilor azotului, ei
intervenind în ciclul biogeochimic al azotului ca fază intermediară între amoniac şi
nitraţi. Prezenţa lor se datoreşte fie oxidării bacteriene a amoniacului, fie reducerii
nitraţilor.
Nitraţii constituie stadiul final de oxidare a azotului organic.
Azotul din nitraţi, la fel ca şi cel din nitriţi sau amoniac, constituie un element
nutritiv pentru plante şi, alături de fosfor, este folosit la cultura intensivă în
agricultură.
Lacurile, formate, în general, prin bararea naturală sau artificială a unui curs de
apă, prezintă modificări ale indicatorilor de calitate comparativ cu efluentul
principal, datorită stagnării apei un anumit timp în lac, insolaţiei puternice şi
fenomenelor de stratificare (vara şi iarna) şi destratificare (primavara şi toamna),
termică şi minerală. Stratificarea termică, combinată la lacurile adânci şi cu o
stratificare minerală, conduce, în perioada de vară şi toamnă, la excluderea
aproape completă a circulaţiei apei pe verticală. Acest lucru atrage după sine
scăderea concentraţiei oxigenului dizolvat în zona de fund şi apariţia proceselor de
oxidare anaerobă, având drept efect creşterea conţinutului în substanţe organice,
în săruri de azot şi fosfor şi,uneori, apariţia hidrogenului sulfurat la fundul lacului.



PRINCIPALII INDICATORI  DE CALITATE 
ANALIZATI, IN APA LACULUI SNAGOV (5)

În perioadele de destratificare termică şi minerală (primavara şi toamna), are loc o
circulaţie a apei pe verticală şi o uniformizare calitativă a apei lacului, conducând
la îmbogăţirea cu substanţe organice şi nutrienţi a apei din zona fotică. Conţinutul
de substanţe organice şi nutrienţi, combinat cu insolarea puternică, conduce la
posibilitatea dezvoltării unei biomase fito şi zooplanctonice apreciabile.
Fosforul

Fosforul este un element de baza necesar in viata vegetala, fiind alaturi de
compusii azotului, factor raspunzator de eutrofizarea apei.
Alti indicatori chimici specifici - (indicatori toxici)

� hidrocarburi aromatice mono si polinucleare 
� detergenti 
� metale grele ( mercur, cadmiu, plumb, zinc, cobalt, fier, etc.) 
� pesticide 
� fenoli
� trihalometani 



ETAPELE DE LUCRU
Inventarierea potentialelor surse de poluare

Pentru inventarierea corecta a potentialelor surse de poluare atat din zona ANPLS
cat si din vecintate (zona amonte), care ar putea influenta negativ biodiversitatea
din zona ANPLS, s-au efectuat vizite pe teren si informari documentare privind
atat istoricul zonei cat si activitatile desfasurate in prezent.

Clasificarea surselor de poluare

Dupa inventarierea surselor de poluare de la etapa precedenta, acestea se
clasifica in functie de tipul lor; pentru apale uzate evacuate, clasificarea se face in
functie de locul descarcarii, natura apei uzate (manajera/industriala/pluviala),
frecventa de deversare, debitul estimat, etc.

Stabilirea punctelor de prelevare

In cadrul acestei etape, pe baza informatiilor culese, s-au stabilit punctele de
recoltare a probelor de apa, numarul de probe, repartizarea pe verticala si
orizontala a punctelor de prelevare, frecventa si ritmul prelevarii, metodele de
prelevare.

Prelevarea probelor

Analize si determinari de laborator

Interpretarea rezultatelor



PUNCTELE DE PRELEVARE

� Au fost stabilite cinci profile de prelevare, a cate doua puncte de
prelevare fiecare, pe diferite adancimi, in total, 21 de probe de apa
analizate.

� Profilele au fost repartizate in felul urmator:

� Profilul 1, punctele de prelevare 1 si 2, cinci probe – amonte de
ANPLS;

� Profilul 2, punctele de prelevare 3 si 4, cinci probe – in ANPLS;

� Profilul 3, punctele de prelevare 5 si 6, patru probe – in ANPLS;

� Profilul 4, punctele de prelevare 7 si 8, cinci probe – in ANPLS;

� Profilul 5, punctele de prelevare 9 si 10, doua probe – aval de ANPLS,
dupa cum se observa in planul ce urmeaza



PLAN CU AMPLASAREA PUNCTELOR DE 
PRELEVARE



PRELUCRAREA, ANALIZAREA SI 
INTERPRETAREA DATELOR (1)

� A. Pe baza rezultatelor obtinute in laborator s-au intocmit buletinele de analiza.

� B. Buletinele de analiza redactate, contin: datele de identificare ale probelor
(loc de prelevare, data de prelevare, ora prelevarii, etc), indicatorii de calitate
analizati, valorile indicatorilor de calitate analizati, valorile maxime admisibile
conform legislatiei in vigoare, metodele de incercare utilizate.

� Normativul privind clasificarea apelor de suprafata in vederea stabilirii starii
ecologice a corpurilor de apa, aprobat prin ORDINUL nr. 161/16.02.2006, care
se aplica la toate apele de suprafata, are in vedere:

� Stabilirea starii ecologice - elemente de calitate biologica, indicatorii
hidromorfologici, chimici, fizico-chimici si de poluantii specifici, care
influenteaza indicatorii biologici.

� Evaluarea - prezenta conditiilor naturale, alterari minore ale acestora sau
amploarea impactului antropic si, respectiv, starea calitatii corpurilor de apa de
suprafata intr-o anumita perioada de timp.



PRELUCRAREA, ANALIZAREA SI 
INTERPRETAREA DATELOR (2)

Stare ecologica Rauri Lacuri

I Foarte buna Ultraoligotrof

II Buna Oligotrof

III Moderata Mezotrof

IV Slaba Eutrof

V Proasta Hipertrof

� Prin Ordinul 161/2006 se stabilesc 5 stari ecologice:



REZULTATELE  DETERMINARILOR  DUPA 
PRIMA CAMPANIE DE PRELEVARE

Din datele inregistrate rezulta, la prima evaluare:

� o usoara eutrofizare a lacului Snagov;

� o incarcare organica semnificativa, fapt ce conduce la ideea existentei
unor surse de poluare reprezentate de ape uzate insuficient epurate sau
neepurate, evacuate atat in amonte de lac cat si direct in lacul Snagov.

Eutrofizarea lacului poate fi si un rezultat al poluării, deci implicit toate
măsurile de reducere a poluării reprezintă şi măsuri profilactice pentru
evitarea eutrofizării.

Ambii parametrii (CBO si CCO) ofera indicii privind continutul in substante
organice al apei. Impactul acestor compusi consta in reducerea
concentratiei de oxigen dizolvat cu repercursiuni asupra florei si faunei
acvatice. Au loc procese anaerobe si exista riscul reducerii capacitatii de
autoepurare.



REZULTATELE  DETERMINARILOR  DUPA  CEA 
DE A DOUA CAMPANIE DE PRELEVARE

La cea de a doua campanie de prelevare, se remarca:

� o usoara accentuare a eutrofizarii lacului Snagov, favorizata printre altele si de
temperaturile ridicate din luna iulie;

� aparitia unor concentratii destul de ridicate ale fenolilor in apa lacului Snagov,
in special in puncte de prelevare din mijlocul lacului, in profilele 1, 4 si 5.



CONCLUZII SI RECOMANDARI

Concluziile si recomandarile rezultate in urma celor doua campanii de
prelevare si analiza a probelor de apa din Lacul Snagov sunt urmatoarele:

� Constientizarea populatiei si mai ales a populatiei riverane cu privire la
importanta ANPLS si a masurilor ce trebuie respectate in vederea
protejarii acesteia;

� Eutrofizarea lacului poate sa apara si ca rezultat al poluării, deci implicit
toate măsurile de reducere a poluării reprezintă şi măsuri profilactice
pentru evitarea eutrofizării;

� Monitorizarea calitatii apei lacului Snagov este foarte necesare in acest
sens;

� Interzicerea si amendarea depozitarii deseurilor de orice fel pe malul
lacului;

� Reducerea cantitativa si calitativa a efluentilor deversati in lac.



� Va multumim !!!


