DEPOLUAREA APELOR UZATE PRIN SISTEME WETLAND;
STADIUL APLICĂRII COMERCIALE
Ion LAZĂR *
REZUMAT
In lucrare se fac unele referiri generale asupra wetlandurilor, ca tehnologie avansată
de depoluare a apelor uzate generate de activităţi industriale, agro-zootehnice şi
municipale, ca şi a celor care după ploi torenţiale spală străzile şi autostrăzile. De
asemenea, se fac referiri la o serie de aplicaţii comerciale din zone ca: America de
Nord şi Australia, Scandinavă şi Vest Europeană şi Europa Centrală şi de Est.
Detalii despre aplicaţii în România într-o lucrare prezentată în aceeaşi sesiune de
către Prof. Dr. Gh. Brezeanu.

1. CONSIDERAŢII GENERALE
În toate ţările dezvoltate economic sau în cele care aspiră la o asemenea dezvoltare,
folosirea sistemelor wetland pentru decontaminarea apelor poluate, indifferent dacă acestea sunt
de suprafaţă sau subterane, se bucură de o atenţie şi o prioritate deosebită. În literature de
specialitate sunt semnalate aplicaţii la scară industrială a sistemelor wetland în ţări ca: USA,
Canada, Australia, Marea Britanie, Franţa, Danemarca, Estonia, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia, Polonia, Ungaria, Ucraina ş.a.
Intensificarea folosirii wetlandurilor în ultimii 15 ani se datorează şi Asociaţiei
Internaţionale pentru Calitatea Apei (YAWQ) cu sediul în Marea Britanie, care publică şi revista
ştiinţifică “The Journal Water Science Tehnology” prin Editura ELSEWIER SCIENTIFIC Ltd.
Începând cu 1998 Asociaţia menţionată organizează la fiecare 2 ani Conferinţe Internaţionale pe
tema “Wetland Systems for Water Pollution Control”. Asemenea Conferinţe finalizate cu volume
Proceedings de mare interes, au fost organizate până acum în: SUA, Marea Britanie, Australia,
China, Brazilia, Austria şi Canada.
De altfel, în cadrul Asociaţiei Internaţionale pentru Calitatea Apei, activează şi un grup de
lucru axat pe folosirea macrofitelor pentru controlul apelor poluate, prin promovarea activă a
aplicaţiilor bazate pe sisteme wetland.
În prezent, pretutindeni în lume, este unanim recunoscut că folosirea wetlandurilor este o
tehnologie demonstrată în practică ca eficientă şi adecvată tratării apelor poluate de la suprafaţă şi
din subteran, a efluenţilor generaţi de activităţiile industriale şi agrozootehnice, a apelor acide de
drenaj minier, ca şi a celor rezultate după ploi torenţiale sau a leşiatelor care pornesc de la gropile
de gunoi sau haldele de steril rezultate după prelucrarea minereurilor (mai ales a celor sulfurice).
În ţările cu bogată experienţă în folosirea wetlandurilor pentru depoluarea diferitelor
categorii de ape uzate există reglementări prescrise privind descărcările de ape reziduale în
sisteme wetland, ca de exemplu National Polution Discharges Elimination Systems (NPDES)
pentru SUA, ca şi documentaţiile la zi privind evaluarea, proiectarea, monitorizarea şi menţinerea
în stare de funcţiune a wetlandurilor. Pentru astfel de documentaţii un rol deosebit are “The
Interstate Technology and Regulatory Council Wetland Team” (ITRC), intrat în funcţiune în
SUA în 1995 şi generos finanţat de U.S. Department of Defence şi U.S. Environmental
Protection Agency. De asemeni, mecanismele degradării poluanţilor în sistemele wetland sunt
larg tratate în ITRC Phytotechnologies Guidance Documents (Phyto-1) publicat în 2001.
Atât wetlandurile naturale cât şi cele artificiale (constructed wetlands), funcţionează în
baza unor mecanisme biologice, fizice şi chimice, susţinute de elementele sistemului ca: plantele
acvatice, microorganismele sau tipurile de sol sau substratele special folosite pentru dezvoltarea
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plantelor. Prin eficienţa lor wetlandurile s-au impus tot mai mult datorită: costurilor reduse de
construire şi operare, economicităţii energetice, monitorizării simple în timp, tehnologiei
avansate, remedierii peisagistice a zonei şi atractivităţii pentru fauna sălbatică.
Foarte importante pentru eficienţa wetlandului sunt părţile subacvatice ale plantelor, pe
care se fixează microorgansimele sub forma unui biofilm, cu rol important în îndepărtarea
poluantilor din apele care trec prin wetland.
După Dzurik (1994) wetlandurile artificiale pot fi grupate în două categorii:
a) Free Water Surface (FWS), care imită wetlandurile naturale, acestea au ca elemente de bază
solul, vegetaţia acvatică plus microbiota şi apa expusă atmosferei. Tipul de sol sau substratul
variază de la prundiş până la argilă şi turbă, iar vegetaţia este plantată în bazine puţin adânci
sau în canale, deasemeni cu apă puţin adâncă.
b) Subsurface Flow (SF), se bazează pe o serie de parametrii inginereşti ca: reţinerea apei
contaminate, care trebuie tratată la un anume nivel sub suprafaţa substratului (rocă, prundiş,
etc), fără să vină în contact cu atmosfera. Acest system main are şi alte denumiri, ca de
exemplu “Root Zone Method (RZM)” sau “Microbial Rock Filter (MRF)”.
Indiferent de sistem (a sau b) plantele acvatice folosite în wetlanduri, se aleg în funcţie de
climă, sol şi alte condiţii locale, cele mai comune fiind macrofitele de tipul : papurei, stufului,
pipirigului, rogozului, etc.
Referitor la costurile tratamentelor efectuate în sisteme wetland, autori ca Litchfieldand
and Schetz (1989), Moos (1993), Dzurik (1994), precizează ca faţă de costurile tehnologiilor
convenţionale, există o mare diferenţă în favoarea wetlandurilor, mai ales sub aspectul costurilor
de construire a acestora cât şi a costului pe l/zi de apă tratată. De exemplu, după Dzurik (1994)
în Kentuky şi Tenessee (USA), un wetland de mărime medie a costat 300.000 USD faţă de 3-4
milioane USD pentru o staţie de tratare modernizată ducând în acest fel la un cost de 0,06 USD
l/zi apă tratată. Un alt exemplu convingător semnalat de autorii citaţi mai sus, este în cazul
wetlandului din Dacota de Nord, unde pentru tratarea apelor uzate de la o rafinărie, s-a construit
un wetland pe 267 ha, care acostat 250.000 USD, fată de 2-3 milioane USD, cât ar fi costat o
staţie convenţională modernizată. Aceiaşi autori precizează că de exemplu în Florida şi
California, apele uzate trecute prin wetlanduri sunt colecatte în lacuri care au devenit locuri de
agrement, unde s-a instalat şi o faună şălbatică reprezentată mai ales de păsări şi peşti.
2. CĂTEVA DIN APLICAŢIILE WETLAND SEMNALATE ÎN LITERATURA
DE SPECIALITATE RECENTĂ
a) Aplicaţii wetland în zona Nord-Americană şi Australia
 Lucrările lui Sobolevski (1987), Eger (1992), Leszczynska şi Dzurik (1994) şi Mueller
(1996) sunt doar câteva în care se prezintă o serie de aplicaţii wetland în USA, (Florida,
Montana, Persilvania, California, ş.a.). Multe din aceste aplicaţii se referă îndeosebi la
ape acide contaminate cu ioni metalici. În asemenea wetlanduri activitatea de îndepărtare
a contaminanţilor a fost realizată de macrofilite şi microorganisme (în special bacterii
sulfat-reducătoare). Se raportează îndepărtarea din apele uzate supuse tratamentului în
procente de pâna la 90% şi chiar 99% (Zn, Cu, Al, Fe, Mg, Cd). În Canada (după
Sobolevski, 1987 ; Ball, 1993 ; Team, 1995 şi Gormely 1999) se prezintă aplicaţii
wetland efectuate pentru îndepărtarea din ape uzate a diferitor metale grele şi radioactive
în zonele care generează drenaje miniere acide cum sunt: Kenottill-Yuskon Territory,
Star Lake, Cluff Lake, Silver Queen, North West Territories, Manitoba şi Silver Queen
British Canada. Elemente ca : Ni, U, Cu, Zn, Fe, Pb, Mg, Ag, As au fost îndepărtate în
procente de 96%. Plantele cele mai frecvent folosite au fost : stuful, papura, rogozul,
muşchiul Sphagnum, iar dintre microorganisme rolul de bază l-au avut bacteriile sulfatreducătoare.
 În Australia, Noller et al. 1994 prezintă rezultatele tratării apelor acide de drenaj minier
generate de la exploatările miniere din Nordul Australiei (mina Tom’s Gulley Gold) şi

mina Woodcutters. Metale ca : As, Cu, Co, Fe, Mg, Ni, Pb, U, Cd şi Zn au fost
îndepărtate în procente de 95%.
b) Aplicaţii wetland în zona scandinavă şi cea vestică a Europei
 În Marea Britanie, Shutes et al. (1997), prezintă date referitor la tratarea în wetlanduri a
excesului de ape din ploi torenţiale care fie provin din oraşe sau de pe autostrăzi. Viteza
de curgere în wetlanduri a unor astfel de ape este de 0,3-0,5m3/secundă, iar adâncimea
apei în wetland este de 0,5m. Înainte de intrarea în wetland apa staţionează într-un şanţ
pentru depunerea suspensiilor. Substratul wetlandului reprezentat de un strat subţire de
prundiş şi altul de 150cm de sol agricol suprafaţa pe care s-a organizat wetlandul era pe
un teren argilos. Macrofitele folosite au fost : Typha latifolia, Scirpus lacustris şi Iris
pseudocorus. La ieşirea din wetland, apele trec de asemenea printr-un şanţ în care se
depun solidele antrenate din wetland. Tot în Marea Britanie, Scholes et al. (1995), se
referă la un wetland de 250m lungime, vegetat cu stuf şi papură, în care se tratează apele
municipale din estul Londrei, înainte de a ajunge în Tamisa. Apele introduse în acest
wetland erau bogate în materie organică, metale (Zn, Pb, Cd) şi hidrocarburi.
 Grunbricht în 1993 şi Reed et al., 1995 publică rezultatele unui proiect britanico-francez,
care se referă la tratarea într-un wetland cu curgere sub suprafaţă (SSF) a apelor uzate
bogate în Escherichia coli şi alte coliforme. Substratul wetlandului a fost reprezentat de
prundiş (50-100 cm), pe care s-a dezvoltat în principal stuful. Timpul de retenţie a apelor
în wetland a fost de 120 ore. Adaptarea acestui tip de wetland (SSF), a avut cas cop
evitarea mirosului neplăcut şi contactul cu bacteriile coliforme.
 Brix (1996), Vymazal (1996) şi Wittgren and Machlum (1997) în Danemarca şi Norvegia
se referă la folosirea apelor poluate. În perioada 1983-1998, numai în Danemarca şi
Suedia au fost construite peste 130 wetlanduri (Schierup et5 al. 1990).
c) Aplicaţii wetland în zona Europei centrale şi de est
În lucrările lui Ottova et al. (1996), Burtler et al. (1993) pentru Republica Cehă, Bulc et
al. (1997), pentru Slovenia, Lakatoş et al. (1997), pentru Ungaria, Groudev şi Groudeva (1998),
pentru Bulgaria, Musienko et al. (1996) pentru Ucraina şi restul Comunităţii Statelor
Independente şi Mander and Mauring (1997) pentru Estonia, există informaţii privind folosirea
wetlandurilor pentru depoluarea apelor uzate municipale, industriale, agrozootehnice şi a celor
acide de drenaj minier. În aceste lucrări sunt pe larg prezentate şi comentate tipurile de wetland
folosite, parametrii de funcţionare a acestora, substratele pe care s-au dezvoltat6 diferite specii de
macrofite folosite cum ar fi : Typha latifolia, Phragmites australis, Phalaris arundinacea,
Scirpus lacustris, Glyceria maxima, Lemna minor, Elodea canadensis, Najas guadelupensis,
Vallisneria spiralis etc.
CONCLUZII GENERALE
 Wetlandurile, ca tehnologie de tratare a apelor poluate, au luat o dezvoltare impresionantă, datorită
avantajelor pe care le prezintă faţă de tehnologiile convenţionale, mai ales sub aspectul costurilor,
monitorizării şi eficienţei în îndepărtarea poluanţilor.
 Datorită Asociaţiei Internaţionale pentru Calitatea Apei, care începând cu 1988 organizează la
fiecare doi ani Conferinţe Internaţionale pe tema "Wetland Systems for Water Pollution Control",
wetlandurile s-au extins pe toate continentele, fiind ştiinţific fundamentate şi având susţinere
inclusiv din parte publicului.
 În România, această tehnologie este încă insuficient generalizată. Experienţa wetlandului de cca.25
ani de la Combinatul Petrochimic Midia-Năvodari ar trebui folosită mai mult la nivel naţional şi
popularizată international.
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