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Monitorizări ale calității apei în perioada 2017-2018, Bazinul Breboaia

WaterProtect - Instrumente inovatoare ce contribuie la protecţia apei destinată consumului
în mediul rural și urban

ü Cele mai importante surse de poluare sunt situate de-a lungul Văii Sunătoare unde
se ȋnşiră o mare parte din gospodăriile localității Breb;

ü Principalele forme de impurificare ale apei identificate ȋn această zonă au fost
reprezentate de gunoiul de grajd, reziduurile rezultate din fierberea țuicii ȋn sezonul
de toamnă şi de apele uzate menajere.

Tabelul 1. Caracterizarea calităţii apei în funcţie de indicatorii fizico-chimici(conform
Normativul 161/2006)
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Tabelul 2.  Clase de calitate potrivit Directivei 2000/60/EEC (DCA)

Categoriile de calitate a apei din bazinul hidrografic Breboaia sunt:

l stare ecologică foarte bună cu un grad ridicat de stabilitate și un nivel de impurificare
slab sau absent pentru stațiile:
v Valea Breb aval confluență Valea Sunătoarea în campania de primăvară;
v Valea Breb aval Breb în campania de primăvară.             

l stare ecologică bună cu stres antropic existent dar minim pentru stațiile:
v Valea Breb amonte Breb în campania de vară;
v Amonte Valea Sunătoare în campania de toamnă;
v Valea Breb aval Breb în campania de vara;
l stare ecologică moderată cu impact antropic evident asupra comunităților bentice pentru

stațiile:
v Valea Breb aval confluență Valea Sunătoarea în campaniile de vară;
v Mara-Hărnicești în campania de vară.
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