VIZITA DE LUCRU
La data de 11-12 august colaboratorii I.S. ”DBGA” au efecuat vizite de lucru la lacurile din
Autonomia Gagauza (lacul Comrat, lacul Kongaz, lacul Svetlîi, lacul Taraclia). În contextul
secetei hidrologice din acest, lipsa precipiatiilor atmosferice este scazut esential nivelul apelor în
lacuri.
Lacul ”Comrat” UTA Gagauzia, or.Comrat - amplasat pe albia r.Ialpug,amonte de or.Comrat
și se exploatează din anul 1957 cu următoarele caracteristici tehnice inițiale - NNR=56,1 sistem
Baltic si Suprafața oglinzii apei NNR=170 Ha. Lacul a fost destinat pentru irigare, piscicultură,
agrement cît și protecția or.Comrat contra eventualelor viituri.
În lacul Comrat, contsruit in anul 1958, adâncimea medie a apei este de circa 80-90 de cm.
Avind in vedere termenul de exploatare la luimita, pe perioada anilor, în urma procesului de
eroziune a solurilor, gradul de colmatare este înalt. La zi nivelul apei în lac este la cota de 53,03
m, NNR fiind 56,10 m. Suprafața extinsă a lacului în perioada caniculei a sporit gradul de
vapozirare, care la fel se reflecta asupra scăderii nivelului apei în lac.
Lacul este situat pe cursul râului Ialpug, care la zi pe majoritatea cursului este secat.
Arendasul lacului asigura mentenața barajului prin lucrari de consolidare în coordonate cu
Administratia locala, de asemenea si a lucrarilor de amenajare a zonei riverane (figura 1.). În
cadrul vizitei s-a semnalt despere necesitatea instalarii paourilor informative, despre
monitorizarea mentinerii curateniei, respectiv si despre unele oprtunitati de consolidare, renovare
a construcțiilor hidrotehnice, inclusiv si amenajarea zonei riverane. Lacul este amplasat în
vecinatatea Stadionului ce se construieste conform standardelor internaționale, fapt ce ii ridica
importanta ca bazin acvatic ce poate fi utilizat si pentru recreere.

Figura 1. Lacul Comrat (construcția hidrotehnica, barajul si teren fondul apelor)

Lacul ”Congaz” UTA Gagauzia, s.Congaz,s.Beșalma - în exploatare în anul 1963, cu suprafața la
NN de S=308 Ha. Cota normală de retenție este 36,65 m. Este atribuit în arendă. Bazinul este
amplasat pe cursul r.Ialpug. Construcțiile hidrotehnice sunt în stare satisfăcătoare. Taluzurile
barajului necesită consolidarea întru asigurarea rezistentei si stabilitatii barajului (Figura 2).

Partea umeda a barajului

descarcatorul de ape mari

Descarcatorul de ape mari

Oglinda apei

Canalul de evacuare a apelor

Figura 2. Lacul KONGAZ

Lacul SVETLII
Lacul” Svetlîi” UAT Gagauzia, s.Svetlîi - în exploatare anul 1993 cu suprafața de 253 ha, cu
destinația de a proteja lacul de acumulare ”Taraclia” în caz de situații excepțonale din amonte. Este
atribuit în arendă. Starea construcțiilor hidrotehnice este satisfăcătoare, dar necesită măsuri de
consolidare a digului în scopul prevenirii spălării taluzurilor. Nivelul apei a scazut dramatic,
constatându-se risc inalt de secare (figura 3).
In tabela de mai jos se prezinta imagini a lacului in luna mai si in luna august
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Figura 3. Lacul Svetlii, scaderea drastica a nivelului de apă

Lacul TARACLIA.
Lacul este format de construcția hidrotehnica (baraj cu lungimea de 2264, înlatimea 12,1 m și
latimea coronamentului 20 m) cu suprafata la cota nivelul minim 700 ha cu volumul de util de
apă de circa 50 mln m3, care dupa suprafata este al 4-lea lac dupa mărime în RM (Figura 4).
Barajul are și rol de cale de comunicare – drum de importanță republicană R38 cu 4 benzi de
circulație. Starea afectată se exprimă prin deterioararea unor plăci din beton din partea interioara
a lacului (foto anexate), crearea unor fisuri pronuntate, care prin pătrunderea apei (bataia
valurilor) erodeaza partea structurala a barajului construit din pământ, protejat cu placi de beton
pe suprafața interioară (amonte). Acest lucru a sporit in ultima perioada și prin fenomenul
ciclelor de îngheț-dezghet, fenomen bine pronunțat în RM.

Figura 4. Lacul Taraclia

A fost vizita si apeductul de semipresiune de tip SNT – 1 si SNT – 2 cu tevi din beton armat
cu diametrul de 1200 mm., amplasat in vecinatatea lacului Taraclia (figura 5), a fost construit în
perioada anilor 1980-1984, ca parte componeta a sistemului de irigare, dar nu a fost pus in
funcțiune. Corespunzator la zi apeductul, elementele componente nu sunt folosite in procesul
tehnologic.

Figura 5 . Apeductul de semipresiune de tip SNT
O situatie frecvent intilnită în regiune este migratia în perioada lunilor iulie si august a
pelicanilor (fig..), din delta Dunării. Arendasii lacurilor mentioneaza, ca anul acesta perezenta lor
a fost masiva estimându-se cifra de circa 3-5 mii de pasări, fapt ce a condus la disparitia a
cantitatilor mari de peste

Având in vedere ca o pasare se alimenteaza cu circa 5-6 kg de peste pe zi. Acest lucru i-a
determinat pe arendași intreprinderea unor masuri, tinind cont ca pelicanul este o pasare
introdusă în Cartea Roșie.
Potrivit Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, pelicanii sunt cele mai mari păsări din
Moldova, având dimensiunea de 150-170 cm și cântărind peste 10 kilograme. Sunt păsări
sociale, își petrec toată viața în stoluri mari, iar în sezonul de cuibărire formează colonii imense.
Colonia cea mai apropiată de Moldova se află în Delta Dunării, care de altfel este cea mai mare
colonie de pelicani din Europa.
Seceta hidrologica bine simtita în anul curent, scoate în evidență lipsa unui sistem integrat de
management al resurseloe de apă, care se exprimă prin necesitatea funcționarii sistemului de
comunicare și de regularizare între surselșe de apă luându-se ca baza râurile Nistru ți Prut.

