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STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL ARGEŞ 
 

Marius DUMITRU
*
 

                                                                        
Starea calităţii atmosferei 

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Argeş este formată din 12 staţii 

fixe. Se fac determinări gaz-cromatografice pe probe de 30‟, pentru indicatori din grupa 

BTX (benzen, toluen, xilen) şi din grupa PAH-urilor (hidrocarburi aromatice policiclice). 

Unitatea mobilă face determinări pentru indicatorii: oxizii de azot şi sulf, monoxidul de 

carbon, ozon, pulberi în suspensie, pentru situaţii de urgenţă şi soluţionare sesizări. 

Poluare de fond 

În judeţul Argeş, monitorizarea poluării de fond se realizează în raport cu scara de 

reprezentativitate spaţială, pe trei niveluri: nivel regional, nivel periurban/rural şi nivel 

urban. Poluarea de fond reprezentativă la scară regională este monitorizată în cadrul unei 

staţii amplasate la Fundata, aflată la 1000m altitudine, în NV judeţului, unde se măsoară 

concentraţiile următorilor poluanţi gazoşi: SO2, NO2, NH3. În 2002 nu s-au înregistrat 

depăşiri la nici unul din poluanţii măsuraţi. Poluarea de fond reprezentativă la scară 

periurbană/rurală este monitorizată prin staţia amplasată la intrare în Curtea de Argeş, iar 

cea urbană este monitorizată în cadrul staţiei amplasate în Piteşti staţia Stadion. La cele 

doua staţii nu s-au înregistrat depăşiri faţă de normele admise prin STAS 12574/87. 

Poluarea de impact 

 Cunoscându-se impactul important asupra calităţii aerului produs de traficul rutier 

intens, este necesară cunoaşterea zonelor critice şi de risc, în vederea limitării efectelor 

negative datorate acestuia. APM Piteşti a stabilit un număr de 4 staţii pentru monitorizarea 

poluării generate de traficul rutier, precum şi poluanţii ce trebuie măsuraţi conform STAS 

12574/87 şi Ordinului nr.592/2002. 

 
Agenţia locală de 

protecţia mediului 

Zona 

prelevare 

Poluanţi determinaţi Perioada de 

mediere 

 

ARGEŞ 

Sediu APM SO2, NO2, CO, Pb, 24h 

Pulberi în suspensie 30‟ 

U. Brâncoveanu SO2, NO2 24h 

C. de Argeş-centru SO2, NO2 24h 

Câmpulung centru SO2, NO2, CO, Pb,  24h 

Pulberi în suspensie 30‟ 

                                                 
*
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş 
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Valorile obţinute în anul 2002 se înscriu în limitele impuse la poluanţii gazoşi 

măsuraţi (SO2, NO2, CO, Pb, Particule în suspensie), excepţie făcând monoxidul de carbon 

(CO), măsurat la sediul APM Argeş, la  care, din 330 de determinări, 85 sunt depăşite. 

Depăşirile s-au concentrat în lunile iulie şi august . 

 

Evoluţie monoxidului de carbon (CO) în anul 2002 
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 În anul 2002, în colaborare cu Departamentul de Cercetare al RAR Bucureşti, s-au 

efectuat măsurători cu unitatea mobilă a IPM Piteşti în zona B-dul Petrochimiştilor şi zona 

B-dul Nicolae Bălcescu, în vederea evaluării impactului produs de trafic.  

În urma măsurătorilor efectuate în cele două puncte, s-a constatat că la medierile de 

30 min. nu s-au înregistrat depăşiri faţă de valoarea CMA, excepţie făcând monoxidul de 

carbon, care a înregistrat unele depăşiri. La măsurătorile cu perioada de mediere de 24h 

toţi indicatorii monitorizaţi s-au înscris sub valoarea CMA(STAS 12574/87). 

 În anul 2002 s-au făcut măsurători de ozon troposferic în zonele Nicolae Bălcescu şi 

B-dul Petrochimiştilor. S-a înregistrat depăşirea CMA zilnică (30g/m
3
) în zona B-dul 

Petrochimiştilor unde valoarea măsurată a fost de 49g/m
3
. 

Staţii industriale. 

 Datorită industrializării deosebite de care dispune judeţul nostru, APM Argeş a 

creat o reţea de monitorizare, formată din cinci staţii amplasate în jurul principalelor surse 

de poluare (Bradu, Oarja, Căteasca, Prundu, Mioveni). Nu s-au înregistrat depăşiri la 

indicatorii monitorizaţi: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), amoniac (NH3), 

formaldehidă (CH2), fenol (C6H5-OH), acid clorhidric (HCl).  

Emisiile de poluanţi 

Situaţia emisiilor la nivelul anului 2002  

Nr.crt. Poluant Cantitatea (t)  Nr.crt. Poluant Cantitatea (t) 

1. Sox (SO2) 4874.930719  3. NMVOC 32264.535 

2. Nox 7815.6581  4. CH4 63977.15509 
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5. CO 28838.2961  19. PCH 0 

6. CO2 3057918.518  20. HCB 0 

7. N2O 238.053888  21. TCM 0 

8. NH3 4123  22. TRI 93.3 

9. As 0  23. PER 0 

10. Cd 0.4823731  24. TCB 0 

11. Cr 0.017393  25. Dioxină 0 

12. Cu 0.165238  26. PAH 0 

13. Hg 0  27. Pulberi 36187.7301 

14. Ni 0.0273078  28. COV 4394.2621 

15. Pb 4.22  29. Particule 256.1978 

16. Se 0.0010972  30. Formaldehidă 0.18 

17. Zn 0.10748  31. Carbon disulfide 234.18 

18. HCH 27  32. Carbonil sulfide 81.06 

                  TOTAL EMISII 3241329.077  

 

 Principalele surse de poluare industrială din judeţ sunt :  

- industria chimică şi petrochimică 

- industria materialelor de construcţii (ciment, var) 

- centralele termice 

Aglomerarea Piteşti 

Evaluarea preliminară a calităţii aerului în aglomerarea Piteşti s-a bazat pe o 

combinare a rezultatelor obţinute din măsurători cu cele obţinute prin modelare. Pentru 

aflarea emisiilor s-au luat în calcul: surse punctuale - 18 unităţi industriale, surse de 

suprafaţă - toate sursele asociate încălzirii rezidenţiale, instituţionale şi comerciale, 

preparării hranei precum şi surse de suprafaţă mobile (trafic) - 18 străzi. 

Analiza rezultatelor evidenţiază faptul că cea mai mare contribuţie la emisiile de 

SO2, NO2, PM10 şi Pb (83%, 99,5%, 90% şi, respectiv 90%) o au sursele punctuale, deci 

activităţile industriale. 

 

Poluări cu pulberi în suspensie si pulberi sedimentabile  

•Pulberi în suspensie 

Pentru pulberile în suspensie, valorile concentraţiilor medii anuale au depăşit 

CMA anuală (0,075 mg/mc) în majoritatea punctelor de prelevare, excepţie făcând  staţia 

de monitorizare situată în Câmpulung centru. Determinările de pulberi în suspensie la 24 

ore s-au efectuat atât la sediul APM Argeş, cât şi în staţiile Oarja-sat, Bradu, Câmpulung, 
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Căteasca, Curtea de Argeş – Avicola, Curtea de Argeş centru şi Mioveni –grup şcolar 

industrial. CMA la 24 de ore (150 μg/m
3
) a fost depăşită în punctele Sediu APM, Oarja-sat 

şi Curtea de Argeş centru.  

•Pulberi sedimentabile 

Valorile lunare pentru pulberi sedimentabile au depăşit CMA lunară (17 

g/m
2
/luna) în 6 puncte de prelevare: Şelari 1,  Şelari 2, Nămăieşti 1, Nămăieşti 2, Boteni 1 

şi Boteni 2. În punctele Nămăieşti 1, Nămăieşti 2, Boteni 1 şi Boteni 2 valorile 

determinate pentru pulberile sedimentabile au depăşit într-o singură lună CMA, cea mai 

mare valoare înregistrându-se la Boteni 2  şi anume 28.2 g/m
2
/luna, în luna mai. 

Determinările de pulberi sedimentabile în punctele Şelari 1 şi Şelari 2 sunt 

prezentate în graficul de mai jos : 
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 Evoluţia calităţii aerului în perioada 1995-2002 

Nivelul de impurificare al atmosferei în perioada 1995-2002 este în scădere. În 

zonele critice, nivelul de impurificare prezintă o scădere pentru SO2 şi pulberi 

sedimentabile şi o uşoară creştere pentru NO2 până în 2001, urmată de o scădere în 2002.  

• Sursa de impurificare: SC Arpechim SA Piteşti - Staţia de control Oarja 

•Evoluţia indicator SO2 în perioada 1995-2002 
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• Evoluţia indicator NO2 în perioada 1995-2002 
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 • Valoarea mare a concentraţiei medii zilnice înregistrată la staţia Oarja în anul 

2001 este determinată de schimbarea punctului de prelevare – staţiei de control. Până în 

anul 2000 punctul de prelevare nu ţinea cont de direcţia predominantă a vântului şi de 

impactul activităţii societăţii Arpechim SA Piteşti astfel, începând cu 2001 acesta s-a 

mutat în satul Oarja, unde poate fi înregistrat impactul asupra mediului.  

     •Sursa de impurificare: HOLCIM Cimentul SA Câmpulung - Staţia de control: 

Şelari 1 

• Evoluţia indicatorului noxei pulberi sedimentabile în perioada 1995-2002 
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METODE DE REDUCERE A EMISIILOR DE AGENŢI 

POLUANŢI ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 
Gianina ILINCA

*
 

                                                                        

 Omul a poluat dintotdeauna ecosfera, acţiune care nu-i este caracteristică numai lui. 

Poluarea reprezintă o legitate naturală: “orice fiinţă produce deşeuri, care, neeliminate din 

mediul de viaţă, îi fac imposibilă existenţa”. Istoricul poluării reflectă fidel progresele 

tehnologice înregistrate de societatea umană. Astfel, primele cauze ale contaminării 

mediului înconjurător datează din Neolitic, când omul, descoperind agricultura, a devenit 

sedentar şi a creat densităţi care au depăşit pe ale celorlalte mamifere. Sursele poluării, în 

această primă fază, proveneau de la contaminarea microbiologică a apelor din scurgerile 

menajere şi, mai târziu, după descoperirea ceramicii şi a metalurgiei, prin elementele 

neferoase primitive. 

 Naşterea marii industrii, ca urmare a revoluţiei industriale din a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea, reprezintă elementul esenţial, care duce la contaminarea mediului 

de viaţă cu diverse produse, astăzi poluarea devenind un element îngrijorător prin 

creşterea şi dezvoltarea industriei moderne, care produce şi deversează în mediu mari 

cantităţi de produşi toxici, nebiodegradabili. Cauzele principale ale contaminării ecosferei 

sunt: producerea de energie, activităţile industriei chimice şi activităţile agricole. 

 În activităţile industriale de producere a energiei, pe lângă risipa de resurse naturale, 

are loc contaminarea mediului înconjurător prin nenumărate substanţe toxice pe care le 

elimină în acesta. 

 Industria chimică a pus şi pune în circulaţie compuşi minerali sau organici cu 

toxicitate ridicată. În scopul creşterii productivităţii agroecosistemelor (cerinţele de 

produse agroalimentare fiind în creştere), s-a recurs la folosirea masivă şi sistematică a 

îngrăşămintelor şi pesticidelor, administrare care a fost şi este însoţită şi de efecte nocive, 

contaminând ecosfera cu diferite substanţe. 

 De remarcat faptul că industria, cu toate ramurile sale, constituie sursa a numeroşi 

poluanţi care condiţionează aerul, apa şi solul. 

 Referitor la  metodele de prevenire şi combatere a poluării mediului, un rol 

important îl are reducerea emisiilor de agenţi poluanţi în mediul înconjurător. În 

momentul actual al dezvoltării civilizaţiei umane, nu este de conceput o sistare a unor 

activităţi economice din care rezultă agenţi poluanţi, cum ar fi fabricarea cimentului sau 

                                                 
*
 Colegiul Naţional “Radu Greceanu”, Slatina 
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transporturile auto, deoarece aceasta ar însemna renunţarea la unele produse fabricate prin 

aceste procese tehnologice poluante. Totuşi, în situaţia în care poluarea depăşeşte anumite 

limite, trebuie judecate toate urmările, adoptându-se o anumită gradaţie a riscurilor, astfel:  

- sistarea activităţilor economice trebuie făcută numai în cazul în care poluarea este 

foarte mare şi nu se găsesc posibilităţi practice de înlăturare a agentului poluant, iar ca 

soluţie se preconizează îndepărtarea din zonele urbane a industriilor puternic poluante; 

- modificarea procesului tehnologic, în sensul reducerii emisiilor de noxe; 

- introducerea de utilaje şi instalaţii depoluante, care să lichideze agentul poluant, 

înainte de difuzia acestuia în mediul înconjurător. 

Căile şi mijloacele prin care se poate realiza reducerea emisiilor agenţilor poluanţi 

depind de natura sursei de poluare: 

1. Reducerea emisiilor de agenţi poluanţi din nişa umană 

Acţiunile preconizate în acest domeniu pot fi împărţite în două categorii: 

a. acţiuni controlate de stat, care se referă la: scoaterea din comerţ a tuturor 

chimicalelor de uz casnic cu risc mare de poluare şi care nu sunt 

biodegradabile; standardizarea ambalajelor, ca o măsură eficientă care poate 

permite recuperarea şi refolosirea lor, reducând astfel riscul poluării; realizarea 

punctelor de colectare a deşeurilor pe categorii de ambalaje, inclusiv a 

lichidelor, care, s-a observat, au dat rezultate în “punctele pilot” de colectare a 

deşeurilor menajere. 

b. acţiunile proprii populaţiei, care se referă la: separarea ambalajelor în 

gospodărie, pe categorii (sticlă, materiale plastice, metale, textile etc.) şi 

colectarea lor pe grupe separate pentru a facilita recuperarea şi recircularea lor; 

separarea agenţilor toxici şi eliminarea lor împreună cu deşeurile combustibile; 

separarea substanţelor organice care ar putea duce la ridicarea încărcării 

organice a apelor uzate şi dirijarea lor spre deşeurile solide; reducerea emisiilor 

de deşeuri gazoase din instalaţiile de încălzire şi bucătării. 

2. Reducerea emisiilor de agenţi poluanţi în transporturi 

Această reducere se poate realiza prin: perfecţionarea motoarelor cu combustie 

internă, în sensul asigurării unei arderi complete a combustibililor, asigurarea unor sisteme 

de postcombustie pentru gazele de eşapament, înlocuirea combustibilului actual cu gaze 

lichefiate (butan, propan) sau introducerea hidrogenului, complet nepoluant. 

3. Reducerea emisiilor de poluanţi din agricultură. 

Aceasta se referă la utilizarea corectă a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, 

fiind exclusă renunţarea la utilizarea lor în viitor, în condiţiile creşterii tot mai mari a 

consumului de hrană, ca urmare a măririi populaţiei globului, pentru care vor trebui 

cultivate terenuri mai puţin fertile. 

4. Reducerea emisiilor de poluanţi din industrie. 

Emisiile de poluanţi din industrie sunt foarte bogate şi foarte diverse. Domeniul 

fiind foarte vast, sunt avansate doar unele principii de reducere a emisiilor agenţilor 
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poluanţi, care trebuie adaptate pentru fiecare ramură în parte. Aceste principii se referă la: 

modificarea procesului tehnologic, înlocuirea unor materii prime, recircularea lichidelor, 

introducerea proceselor tehnologice închise, reducerea timpului necesar de parcurgere a 

unor procese tehnologice. 

5. Reducerea emisiilor poluante radioactive 

Se depun eforturi mari pentru a găsi mijloacele tehnice necesare controlului strict al 

substanţelor radioactive şi reducerea emisiilor poluante radioactive, prin următoarele 

măsuri: interzicerea deversării deşeurilor radioactive în  apele de suprafaţă sau depozitarea 

lor pe fundul oceanelor, interzicerea exploziilor nucleare experimentale, inclusiv cele 

subterane, purificarea eficientă a efluenţilor gazoşi şi lichizi din centralele termonucleare 

prin adoptarea unor filtre pentru poluanţii gazoşi şi staţii de tratare a apelor uzate, 

perfecţionarea sistemelor de detectare a scurgerilor de substanţe radioactive din instalaţiile 

nucleare printr-un sistem instrumental de control, de monitorizare a instalaţiilor nucleare, 

pentru a depista cât mai repede aceste scurgeri. 

Viitorul omenirii este 

un subiect viu discutat, 

soluţiile şi mijloacele 

preconizate de diverşi 

specialişti, prin care Terra să 

rămână o planetă a vieţii, 

diferă foarte mult. Cert este 

că posibilităţile ecologice ale 

planetei noastre nu au fost pe 

deplin exploatate. Este 

necesară o utilizare raţională 

a resurselor naturale, o 

creştere a eficienţei 

energetice, o reducere a 

emisiilor poluante în mediul 

înconjurător în vederea 

protecţiei ecosistemelor şi a 

biodiversităţii. La baza 

comportamentului neadecvat 

al omenirii faţă de natură stă 

absenţa unei conştiinţe 

ecologice. Suntem datori să sensibilizăm asupra acţiunii diferiţilor factori nocivi şi a 

posibilităţilor fiecăruia de a rezolva situaţiile critice cu care natura este confruntată de 

câteva decenii.  
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POLUAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 
 

Anghelina STANCU
*
, Livia VASILESCU

*
 

                                                                        
 Cele mai des întâlnite forme de poluare sunt: poluarea apei, poluarea solului, 

poluarea aerului. Aceste elemente de bază pentru viaţa omului se pare că sunt şi cele mai 

afectate de acţiunile iresponsabile ale fiinţei omeneşti. 

 Solul, ca şi apa şi aerul, este un factor de mediu cu influenţă deosebită asupra 

sănătăţii. De calitatea solului depinde formarea şi protecţia surselor de apă, atât a celei de 

suprafaţă, cât, mai ales, a celei subterane. 

 Apa este un factor de mediu indispensabil vieţii. Ea îndeplineşte în organism 

multiple funcţii. Fără apă, toate reacţiile biologice devin imposibile. Lipsa de apă sau 

consumul de apă poluată favorizează multiple consecinţe negative asupra sănătăţii omului.  

 Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor 

componente străine, numite poluanţi, ca urmare a activităţii omului şi care provoacă, prin 

natura lor, prin concentraţia în care se găsesc şi prin timpul cât acţionează, efecte nocive 

asupra sănătăţii, creează disconfort sau împiedică folosirea unor componente ale mediului, 

esenţiale vieţii (Conferinţa Mondială a ONU, Stockholm, 1972). Din cuprinsul definiţiei 

se poate constata clar că  cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă 

omul, poluarea fiind consecinţa activităţii, mai ales, social-economice a acestuia. 

 Privită istoric, poluarea mediului a apărut o dată cu omul, dar s-a dezvoltat şi s-a 

diversificat pe măsura evoluţiei societăţii umane, ajungând astăzi una dintre importantele 

preocupări ale specialiştilor din diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii, ale statelor şi 

guvernelor, ale întregii populaţii a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată 

de poluare a crescut şi creşte neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan naţional şi 

internaţional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării. 

 Poluarea poate fi naturală şi artificială. Principalele surse naturale ale poluării sunt 

erupţiile vulcanice, furtunile de praf, incendiile pădurilor, gheizerele sau descompunerea 

unor substanţe organice. 

 Erupţiile vulcanice generează produşi gazoşi, lichizi şi solizi, exercitând influenţe 

negative asupra purităţii atmosferice. Cenuşile vulcanice, împreună cu vaporii de apă, 

praful vulcanic şi alte numeroase gaze, sunt suflate în atmosferă, unde formează nori 

groşi, care pot pluti până la mari distanţe de locul de emitere. Timpul de rămânere în 

atmosferă a acestor suspensii poate ajunge chiar la 1-2 ani. 

                                                 
*
 Şcoala “Mircea cel Bătrân”, Curtea de Argeş 
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 Furtunile de praf sunt, şi ele, un important factor de poluarea a aerului. Terenurile 

afânate din regiunile de stepă, în perioadele lipsite de precipitaţii, pierd partea aeriană a 

vegetaţiei şi rămân expuse acţiunii de eroziune a vântului. Vânturile continue, de durată, 

ridică de pe sol o parte din particule, care sunt reţinute în atmosferă perioade lungi de 

timp. Depunerea acestor particule, ca urmare a procesului de sedimentare sau a efectului 

de spălare exercitat de ploi, se poate produce la mari distanţe faţă de locul de unde au fost 

ridicate. 

 Incendiile naturale sunt o importantă sursă de fum şi cenuşă, care se produc atunci 

când umiditatea climatului scade natural sub pragul critic. Fenomenul este deosebit de 

răspândit, mai ales în zona tropicală, deşi, în general, gradul de umiditate al pădurilor din 

această zonă nu este de natură să favorizeze izbucnirea incendiului.  

Din punct de vedere al surselor de poluare produse de om (artificiale), se disting: 

- poluare industrială    20-25% 

- poluare casnică     50-60% 

- poluare datorată mijloacelor de transport 20-25%. 

 Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială. Procesele 

de producţie industrială şi producţia de energie a industriei sunt principalele surse de 

poluare atmosferică, dar la aceasta putem adăuga orice arderi din care rezultă substanţe 

poluante.  

 Gazele industriale, gazele 

rezultate din arderi, fie că e vorba de 

încălzirea locuinţelor sau de gazele de 

eşapament eliminate de autovehicule, 

poluează atmosfera cu numeroase 

substanţe dăunătoare sănătăţii, aceste 

substanţe provocând, printre altele, boli 

respiratorii şi alergii, precum şi ploi 

acide ce distrug pădurile. 

 Praful, cenuşa şi fumul au o 

proporţie destul de mare în totalitatea 

poluanţilor care există în atmosferă. 

Sursele artificiale generatoare de praf, 

cenuşă şi fum cuprind, în general, toate 

activităţile omeneşti bazate pe arderea 

combustibililor lichizi, solizi sau 

gazoşi. O importantă sursă industrială, 

în special de praf, o reprezintă industria 

materialelor de construcţii, care are la bază prelucrarea unor roci naturale (silicaţi, argile, 

calcar, magnezit, ghips etc.). 
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 Monoxidul de carbon (CO) este un gaz foarte periculos, ce are o pondere din ce în 

ce mai mare printre poluanţii devastatori.  

 Aerul pe care îl inspirăm este parte din atmosferă, acest amestec de gaze ce acoperă 

globul pământesc, amestec ce asigură viaţa şi ne protejează de razele dăunătoare ale 

Soarelui. Echilibrul natural al gazelor atmosferice este ameninţat acum de activitatea 

omului. Aceste pericole sunt reprezentate de efectul de seră, încălzirea globală, poluarea 

aerului, subţierea stratului de ozon şi ploile acide. 

 Stratul de ozon din stratosferă ne protejează, reţinând razele ultraviolete ale 

soarelui. Deoarece în zilele noastre a crescut foarte mult folosirea frigiderelor, 

detergenţilor etc., gazele emanate de acestea au ajuns în aer în cantităţi mai mari decât 

cele care ar putea fi suportate de atmosferă. Pe măsură ce se ridică, ele descompun, distrug 

stratul de ozon. O mare gaură în ozon se dezvoltă deasupra Antarcticii, timp de câteva 

luni, în fiecare an. 

 Gazele de seră, rezultate din procesele industriale şi din agricultură, dereglează 

echilibrul atmosferic, reţin razele infraroşii şi le reflectă pe suprafaţa Pământului. În 

consecinţă, creşte temperatura medie globală. Stratul gros de agenţi poluanţi eliberaţi de 

un oraş mare poate crea o ceaţă sufocantă, mai ales când nu există curenţi de aer care să 

împrăştie poluanţii. Gazele acide emanate de coşurile fabricilor şi de autovehicule se 

amestecă cu precipitaţiile, rezultând ploi acide care distrug clădiri şi păduri şi omoară 

peştii. Unii agenţi poluanţi ajung în atmosferă, distrugând ozonul natural care protejează 

animalele şi plantele împotriva razelor ultraviolete nocive ale Soarelui. 

 Ploaia acidă distruge plantele şi animalele. Ele spală nutrienţii de pe sol şi frunze, 

acestea se îngălbenesc şi mor. Aluminiul eliberat de ploi slăbeşte rădăcinile copacilor, 

favorizând distrugerea lor. Păduri întregi au dispărut din această cauză. Este şi mai rău 

dacă ploaia acidă ajunge în râuri sau lacuri, pentru că acestea transportă otrava la distanţă, 

omorând şi cele mai mici organisme. Peştii sunt determinaţi de aluminiu să producă o 

mucoasă lipicioasă, care le înfundă branhiile şi îi “sufocă” în cele din urmă. Apele acide 

distrug şi icrele. 

 Gazul carbonic (CO2, dioxidul de carbon) este cel mai important gaz din ciclul 

carbonului. Inofensiv, el asigură clorul necesar fotosintezei. Lasă să treacă undele scurte 

ale radiaţiilor solare în atmosferă, absorbind undele lungi ale radiaţiilor Pământului, ceea 

ce provoacă o reîncălzire a aerului (efectul de seră). 

 Activităţile casnice sunt, fie că vrem sau nu, o importantă sursă de poluare. Astăzi, 

în multe ţări în curs de dezvoltare, lemnul de foc este la fel de vital ca şi elementele, preţul 

său crescând permanent. Această creştere este datorată restrângerii suprafeţelor 

împădurite. Multe ţări, altădată exportatoare de material lemnos, au devenit importatoare, 

în măsura în care nu s-au preocupat de regenerarea fondului forestier. 

 Ca măsuri de prevenire a poluării apei, amintim: interzicerea îndepărtării la 

întâmplare a reziduurilor, de orice fel, care ar putea polua apa, oragnizarea corectă a 

sistemelor de canalizare şi a instalaţiilor locale, construirea de staţii de epurare, înzestrarea 
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cu sisteme de reţinere şi colectare a substanţelor radioactive din apele reziduale ale 

unităţilor unde se produc sau se utilizează radionuclizi, controlul depozitării reziduurilor 

solide etc. 

 Poluarea solului este considerată ca o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau 

practici necorespunzătoare. Este datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a 

reziduurilor rezultate din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării 

necorespunzătoare a unor substanţe chimice în practica agricolă. Ţinând seama de 

provenienţa lor, reziduurile pot fi clasificate astfel: 

- reziduuri menajere, rezultate din activitatea zilnică a oamenilor în locuinţe şi localuri 

publice; 

- reziduuri industriale, provenite din diversele procese tehnologice, care pot fi formate 

din materii brute, finite sau intermediare şi au o compoziţie foarte variată, în funcţie 

de ramura industrială şi de tehnologia utilizată (în industria alimentară – predominant 

componente organice, pe când în industria chimică, metalurgică, siderurgică, minieră 

– predominant substanţe organice şi anorganice); 

- reziduuri agro-zootehnice, legate îndeosebi de creşterea şi îngrijirea animalelor. 

Elementele poluante ale solului sunt de două categorii: 

1. Elementele biologice, reprezentate de organisme (bacterii, virusuri, paraziţi), eliminate 

de om şi de animale, fiind, în majoritate, patogene. 

2. Elementele chimice sunt, în cea mai mare parte, de natură organică. Importanţa lor 

este multiplă: servesc ca suport nutritiv pentru germeni, insecte şi rozătoare, suferă 

procese de descompunere cu eliberare de gaze toxice, pot fi antrenate în sursele de 

apă, pe care le degradează etc. 

Ca măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului, amintim: colectarea igienică 

a reziduurilor menajere în recipiente speciale, îndepărtarea organizată şi la perioade cât 

mai scurte a reziduurilor colectate în afara localităţilor, depozitarea controlată sau tratarea 

corespunzătoare a reziduurilor îndepărtate prin neutralizarea lor, utilizarea în agricultură, 

ca îngrăşământ natural a reziduurilor, incinerarea reziduurilor uscate, recuperarea şi 

reutilizarea (reciclarea) reziduurilor etc. 

Construind fabrici şi uzine, dezvoltând oraşele şi transporturile, defrişând pădurile 

pentru a folosi lemnul şi a mări suprafeţele agricole, aruncând nepăsător în apă şi în aer 

cantităţi mari de deşeuri toxice, omul a stricat echilibrul natural existent în mediul 

înconjurător, aşa încât, uneori, şi-a pus în pericol chiar viaţa. În asemenea situaţie, fiinţa 

umană s-a văzut nevoită să ia atitudine pentru înlăturarea răului pe care l-a produs şi să 

treacă urgent la luarea unor măsuri pentru protecţia mediului înconjurător, pentru 

menţinerea în natură a unui echilibru normal între toţi factorii care compun mediul. 

Pentru ca Pământul să rămână o planetă vie, interesele oamenilor trebuiesc corelate 

cu legile naturii. 
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RADIOACTIVITATEA  

ŞI IMPLICAŢIILE EI ASUPRA ORGANISMELOR 
 

Maria NIŢU
†
 

                                                                        
 În ultimele decenii, aproape fiecare domeniu al ştiinţei a contribuit la îmbogăţirea 

cunoştinţelor asupra expunerii organismelor la radiaţii. Sursele naturale şi artificiale de 

radiaţii au fost studiate de radiochimişti, fizicieni, geologi, meterorologi. În acelaşi timp, 

medicii şi biologii au examinat efectele substanţelor radioactive care pot pătrunde în 

organismele vegetale şi animale. 

 Radioactivitatea naturală este constituită atât din radiaţiile emise de Soare şi de 

galaxii, cât şi din radiaţiile unor elemente radioactive naturale (produşii rezultaţi din 

dezintegrarea uraniului, actiniului şi altele), existente în scoarţa pământului şi în 

atmosferă. Radioactivitatea artificială provine din experienţele cu arme nucleare, 

folosirea energiei nucleare în industrie (extracţia şi prelucrarea minereurilor uranifere, 

reactoarele nucleare), cât şi din utilizarea izotopilor radioactivi în alte domenii ale 

industriei, în agricultură, medicină, cercetare ştiinţifică etc. Astfel, energia nucleară, 

utilizată din ce în ce mai mult în scopuri paşnice (mai ales în ultimul timp, când s-au 

construit numeroase centrale atomo-electrice), s-a dovedit a fi o reală sursă de poluare, în 

ciuda măsurilor de protecţie adoptate. 

 O dată ajunşi în aer, apă, sol, izotopii radioactivi sunt supuşi unor procese de 

diluare, dispersie, sedimentare, transformare, putând fi asimilaţi de vegetaţie şi animale. 

Metabolizarea izotopilor radioactivi depinde de o serie de condiţii. Veriga finală a acestor 

transformări este, de cele mai multe ori, omul, care, pe calea aerului, apei şi alimentelor, 

poate prelua din mediu numeroşi radionuclizi. O parte din izotopii radioactivi scăpaţi în 

mediu este reţinută de către plante, producându-se primul fenomen de concentrare în 

organismele vii. Plantele inferioare (algele), cât şi cele superioare, care constituie hrana 

organismelor fitofage, cedează acestora o parte din radioactivitate, realizându-se o a doua 

concentrare a izotopilor. Următoarea concentrare se face în organismele animalelor 

carnivore şi, în cele din urmă, în om, unde se produce ultima concentrare. La aceasta se 

mai adaugă şi faptul că toate organismele, implicit şi omul, pot prelua o cantitate mare de 

elemente radioactive direct din apă.  Radiaţiile produc ionizări şi formarea de radicali 

liberi, fenomene ce conduc la perturbări reversibile sau ireversibile în structura celulei. 

                                                 
†
 Colegiul Naţional Vocaţional “N. Titulescu”, Slatina 
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Contaminarea radioactivă, produsă pe căile menţioante, contribuie la iradierea omului, 

astfel: 0,15% din reziduurile de la industria nucleară; 0,60% din căderi radioactive; 0,25% 

din surse diverse. Cea mai mare parte din iradierea omului se datorează: 67,7% din 

fonduri naturale de radiaţie; 32,4% din iradieri medicale. La acestea se adaugă expunerea 

profesională pentru persoanele care lucrează în domeniul nuclear, cu 0,45%. 

 În general, efectele vătămătoare ale radiaţiilor ionizante sunt cele somatice 

(imediate, cronice şi întârziate) şi cele genetice. Dintre efectele somatice, amintim: 

sindromul sistemului nervos central, care se poate instala în câteva minute sau ore după 

iradiere (de ordinul a 5-6000 remi), fie asupra întregului corp, fie numai asupra capului, 

efectul fiind întotdeauna fatal, sindromul gastro-intestinal, când se pierde foarte mult 

lichid la nivelul intestinelor şi volumul plasmei scade, apărând şocul şi moartea, sindromul 

hematopoetic, caracterizat prin infecţii, hemoragii şi anemii. Efectele somatice întârziate 

conduc la scurtarea vieţii. Astfel, s-a constatat că medicii radiologi şi minerii din minele 

de uraniu au o viaţă mai redusă, dacă nu se iau măsuri severe de protecţie. La aceste 

categorii de persoane se constată apariţia neoplasmelor în diferite forme: la medicii 

radiologi apare cancerul epitelial, iar la mineri 

cancerul pulmonar. 

 În general, efectele iradierii, indiferent 

dacă sunt directe sau indirecte, se observă la 

nivel celular prin scăderea capacităţii de 

proliferare celulară şi, din această cauză, apare 

şi lipsa de globule în sânge, imposibilitatea de 

refacere a mucoaselor, hemoragii etc. 

 Efectele genetice au loc la orice 

concentraţie a agentului poluant, producând 

leziuni biochimice la nivel macromolecular al 

acizilor nucleici. Ele pot fi transmise celulelor 

din generaţiile următoare sub formă de mutaţii, 

malformaţii, inducere de leucemii şi cancere. 

 Pericolul poluării radioactive este dat şi 

de prezenţa în mediul ambiant a uraniului şi 

plutoniului. Uraniul constituie materia primă 

pentru întreaga industrie nucleară şi, ca atare, 

este extras în cantităţi din ce în ce mai mari din adâncurile pământului, de acolo de unde 

este inofensiv, fiind adus la suprafaţă în comunităţile omeneşti, unde poate deveni 

periculos prin radioactivitatea sa şi a întregii sale serii de descendenţi. Scoarţa pământului 

are concentraţia medie de 4 g/t de rocă. În apa mărilor concentraţia este de 3g/1000 t apă. 

În apele curgătoare concentraţia poate fi de zeci de ori mai mare. În cereale 10-100 mg/t, 

în cartofi 15 mg/t, ceva mai puţin în legume şi chiar în oase de animale. Din cauza acestor 

răspândiri, omul introduce zilnic în corpul său peste 1 microgram de uraniu, odată cu apa 
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şi alimentele. 70% din acest aport de uraniu se datorează cerealelor, produselor de 

panificaţie, cărnii, laptelui şi cartofilor. Introdus în organism, se acumulează mai ales în 

oase, plămâni (1 microgram/kg) şi în sânge (0,57 micrograme/kg). 

 În regiunile miniere, unde se află şi depozite de uraniu, expunerea omului este mai 

ridicată, la fel şi îmbolnăvirile de cancer pulmonar.  

Şi mai gravă este situaţia în cazul plutoniului, principala cale de pătrundere fiind 

aparatul respirator. Atragem atenţia că producţia de plutoniu dintr-o singură ţară ar fi 

suficient pentru a distruge întreaga omenire. 

 În timp ce noxele chimice şi biologice pot fi anihilate prin procedee fizico-chimice 

sau biologice, noxa radioactivă nu poate fi redusă prin aceste procedee, ci persistă în 

natură până ce nucleele elementelor chimice respective nu mai emit radiaţii şi devin 

stabile (unele pot atinge sute de ani). Pentru scăderea contaminării radioactive, în cazul 

energeticii nucleare utilizată de om în scopuri paşnice, se impune perfecţionarea 

dispozitivelor de reţinere a reziduurilor radioactive, lichide şi gazoase, cât şi respectarea 

cu stricteţe a măsurilor de radioprotecţie şi deversare a reziduurilor numai în limite legale. 
 

 

 

POLUAREA RADIOACTIVĂ 
 

Iuliana ILIESCU
 *

 

                                                                        
 Radioactivitatea poate fi definită ca proprietatea unor elemente de a se transforma, 

prin dezintegrare, în alte elemente, după emiterea unor radiaţii. Există o radioactivitate 

naturală, de origine cosmică (emisă de diverse corpuri cereşti, mai ales de Soare) şi 

terestră, emisă de rocile terestre, precum şi o radioactivitate artificială, provocată de 

activitatea umană. 

 Poluarea radioactivă poate fi definită ca o creştere a radiaţiilor, ca urmare a utilizării 

de către om a substanţelor radioactive. Radiaţiile emise de substanţele radioactive sunt de 

trei tipuri: 

- radiaţii gamma, constituite din unde electromagnetice de mare frecvenţă, foarte 

penetrante; 

- radiaţii beta, compuse din electroni a căror viteză de deplasare este apropiată de a 

luminii şi pot pătrunde în ţesuturile vii, până la mai mulţi centimetri; 

- radiaţii alfa încărcate pozitiv, care sunt nuclei de heliu, foarte puţin penetranţi pentru 

ţesuturile vii. 

                                                 
*
 Colegiul Naţional Vocaţional “N. Titulescu”, Slatina 
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Din punct de vedere ecologic, sunt toxici în special derivaţii radioactivi ai 

elementelor simple ce intră în constituenţii fundamentali ai materiei vii: C
14

, P
32

, Ca
45

, S
35

, 

I
131

. Aceştia pot fi încorporaţi în organism şi reprezintă sursa de iradiere internă 

periculoasă, datorită proprietăţilor lor chimice analoge cu acelea ale compuşilor naturali 

din organismele vii. Aşa se prezintă Sr
30

 analog cu Ca şi Ce
137

 analog cu K, care sunt cei 

mai periculoşi radioizotopi eliberaţi în mediu ca urmare a îndepărtării deşeurilor 

radioactive şi a recăderilor datorate exploziilor nucleare. 

 Surse de poluare radioactivă. Sursele artificiale de poluare radioactivă sunt de două 

categorii: controlate şi necontrolate.  

Cele controlate se referă la: acceleratorii de particule în scopul cercetărilor, 

generatoarele de raze X, aparate şi instalaţii de uz casnic (radioterapeutică, aparate de 

televiziune), surse legate de reacţii nucleare (reactori nucleari bazaţi pe fisiune nucleară), 

radioizotopi utilizaţi în diverse laboratoare. 

 Sursele necontrolate se referă la: căderi radioactive rezultate din experienţele 

nucleare, deşeuri radioactive rezultate din activităţile economice şi din cercetare. 

 Efectele poluării radioactive. Din punctul de vedere al modului de acţiune al 

radiaţiilor, poluarea poate fi de două categorii: 

 1- Poluare radioactivă directă, atunci când omul inhalează aerul poluat. Acest tip 

este provocat fie datorită accidentelor de la reactorii nucleari sau uzinele atomo-electrice, 

fie printr-un război atomic. Se cunosc, până în prezent, aproximativ 170 de accidente 

nucleare serioase, dintre care cel de la Cernobâl este mai cunoscut şi mai apropiat de noi. 

Un real pericol îl constituie centrala atomo-electrică de la Koslodui, Bulgaria. 

 2- Poluare radioactivă indirectă – începe prin căderile radioactive din atmosferă şi 

depunerea lor pe sol, pe culturile agricole etc. Aceste depuneri se concentrează în lungul 

lanţurilor trofice, după următorul traseu: aer  sol, culturi, ierburi şi apeanimaleom.  

 Algele concentrează de 1000 de ori mai multe substanţe radioactive decât se află în 

apă, fitoplanctonul de 5000 de ori, iar animalele acvatice le concentrează şi mai mult. 

Plantele terestre le concentrează mai ales în frunze şi tulpini, de aici pericolul pentru 

ierbivore, care le concentrează şi mai mult, laptele fiind cel care vehiculează masiv aceste 

radiaţii. Moluştele bivalve de apă dulce concentrează de 100 de ori mai mult iod 

radioactiv faţă de concentraţia din apă. Peştii dulcicoli, care se află în verigile superioare 

ale lanţurilor trofice, sunt de 20.000-30.000 de ori mai radioactivi decât apa în care trăiesc. 

 Fenomenul de concentrare se observă şi în lanţurile trofice la capătul cărora se află 

păsările ihtiofage. Astfel, s-a constatat că P
32

 (în râul Columbia, SUA) a trecut de la 

concentraţia de 1, din apă, la concentraţia de 35 la nevertebratele acvatice (crustacee, 

insecte) şi la concentraţii de 7500 în corpul raţelor. 

 Omul, ultima verigă a lanţului trofic, preia aceste elemente poluate ce pătrund în 

tubul digestiv după absorbţia alimentelor animale şi vegetale poluate radioactiv. Acest 

proces este posibil datorită fenomenului de substituire între elementele radioactive şi cele 

de care organismul are nevoie. Aşa, de exemplu, când peştele, legumele, laptele conţin 
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chiar urme de Sr
90

, vasele fixează o parte din acesta, confundându-l cu Ca. Aşa se face că 

în oasele copiilor ce se hrănesc cu peşte s-a găsit Sr
90

 în cantităţi mai mari decât la părinţi. 

Acest pericol este cu atât mai mare, cu cât substanţele radioactive sunt remanente, 

organismul uman neputând distruge aceste elemente. 

 Iradierile experimentale au arătat că numeroase specii vegetale şi animale prezintă o 

mare variabilitate a rezistenţei lor faţă de doza letală, organismele cele mai rezistente fiind 

bacteriile, iar cele mai puţin rezistente, mamiferele superioare, inclusiv omul. 

Radiosensibilitatea variază cu vârsta indivizilor, organismele tinere şi embrionii fiind mult 

mai sensibile. De asemenea, expunerea cronică la radiaţii reduce longevitatea indivizilor, 

precum şi diminuarea coeficientului de creştere naturală. 

 Efectele radioactivităţii asupra omului. S-a constatat că populaţia este supusă 

unei radiaţii naturale de 100-150 mremi (mremul fiind unitatea de radiaţii care produce 

aceleaşi efecte biologice ca şi un roentgen de radiaţii X). Omul poate suporta o radiaţie de 

până la 1000 mreni, însă Comisia Internaţională de Protecţie contra Radiaţiilor a stabilit 

norma maximă admisibilă de 5000 mremi/ind./an. Efectele fiziologice ale radiaţiei se 

manifestă prin diverse tulburări: ameţeli, dereglări intestinale ce pot merge până la decese. 

Efectele directe se manifestă prin arsuri diverse. De asemenea, radiaţiile se comportă ca 

agenţi cancerigeni sau mutageni. Mai întâi rezultă o alterare a cromozomilor, apoi o 

modificare a codului genetic. 

 Efectele genetice ale radiaţiilor. Sunt dependente de doză, debitul dozei, tipul 

radiaţiei, viteza diviziunii celulare, numărul cromozomilor, reversibilitatea leziunilor 

cromozomale. 

 La nivel celular, efectele radiaţiilor sunt foarte variate, ele determinând încetinirea 

sau blocarea diviziunii celulare, pierderea definitivă a capacităţii de diviziune şi chiar 

moartea celulelor. Sub influenţa radiaţiilor ionizante se produc diferite tipuri de 

restructurări cromozomiale, inversii, translocaţii, duplicaţii. 

 Radiaţiile ionizante şi biosfera. Prin contaminarea radioactivă a mediului are loc 

pătrunderea substanţelor radioactive în organismele vegetale, animale şi umane, 

producându-se un fenomen de iradiere internă, datorită prezenţei unor izotopi radioactivi 

(I
131

, Sr
90

, Cs
137

). Radiaţiile afectează materialul biologic în mod variat, însă efectul cel 

mai critic este cel la nivelul informaţiei genetice, adică la nivelul ADN-ului. În mod 

natural, o parte din leziunile ADN-ului sunt reparate cu ajutorul unui echipament 

enzimatic complex din celula vie. Este vorba despre aşa-numitul “proces reparator al 

ADN-ului”. O altă parte a leziunilor provoacă modificări în structura şi numărul 

cromozomilor din celulă, precum şi a genelor, astfel că celula vie suferă mutaţii sau, în 

cazul unor doze mari de iradiere, efectul acestora poate fi letal. 

 Leziunile la nivelul ADN-ului, provocate de radiaţiile ionizante, au ca efect 

transformarea protooncogenelor în oncogene, fapt ce determină apariţia de cancere. 

Inducţia de cancere este primul efect somatic tardiv al radiaţiilor. De asemenea, la femeile 

însărcinate, radiaţiile ionizante determină, mai ales în primele luni de sarcină, modificări 
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genetice la nivelul embrionilor şi al fătului, care pot duce la apariţia unor malformaţii la 

copiii nou-născuţi.  

 Important este faptul că nu există doze-limită sub care radiaţiile sunt total 

inofensive. Există numai doze de risc redus. 
 

 

 

INFLUENŢA ACTIVITĂŢILOR UMANE ASUPRA 

RADIOACTIVITĂŢII NATURALE A MEDIULUI 
 

Emilia DRAGOMIR
*
 

                                                                        
Prin diversele sale activităţi, gospodăreşti sau tehnologice, omul contribuie la 

modificarea radioactivităţii naturale a mediului şi la expunerea la radiaţii a populaţiei 

aflate în zona unor astfel de activităţi. Principalele activităţi prin care se modifică 

radioactivitatea mediului sunt: 

 1. Exploatările miniere (de cărbune, uraniu sau oricare alt tip), exploatările 

petroliere şi de gaze naturale. Prin astfel de activităţi tehnologice, izotopii radioactivi 

naturali aflaţi în adâncul pământului sunt aduşi la suprafaţă. Aici, ei pot intra în circuitul 

elementelor chimice din biosferă sau pot staţiona sub formă de depozite de materiale, 

ridicând nivelul de radioactivitate din zonă peste cel normal. În tabelul următor sunt redate 

activităţile specifice medii pe Glob (As) ale cărbunelui, datorate diferiţilor izotopi 

radioactivi naturali şi limitele de variaţie ale aceloraşi activităţi specifice la cărbunele 

extras din ţară: 

 

Izotopul radioactiv As pe Glob (Bq/kg) As în România (Bq/kg) 
40

K 50 30-650 
238

U 20 1-100 
232

U 20 1-50 
226

Rn - 1-150 

 

 Turba este produsă şi exploatată în zonele cu mlaştini. Turba uscată conţine 
238

U în 

concentraţii variind între 40-10.000 Bq/kg. Cenuşile de turbă sunt bogate în uraniu şi 

trebuie stocate pe termen lung, ceea ce contribuie la modificarea radioactivităţii mediului. 

 Radioactivitatea gazelor naturale datorată radonului este de circa 1kBq/m
3
. 

                                                 
*
 Grupul Şcolar “Astra”, Piteşti 



ECOS - 2004 

 

21 

 Minerii sunt expuşi la o iradiere suplimentară consistentă faţă de cea normală, mai 

ales datorită radonului acumulat în galeriile subterane care, chiar în cazul unei ventilaţii 

eficiente, se află în concentraţii mai mari decât în aerul de la suprafaţă. 

 Când se începe exloatarea unui depozit de petrol sau gaz, aflat la adâncime sub 

pământ, sau în subsolul mărilor şi oceanelor, o parte din gaz este eliminată în atmosferă. 

Gazele, ca şi ţiţeiul şi cărbunele, conţin izotopi radioactivi care sunt redistribuiţi şi 

concentraţi în atmosferă. 

 2. Producerea de energie electrică în centralele electrice pe bază de combustibil 

fosil (cărbune, petrol, gaz) sau turbă. Toate tipurile de combustibili conţin izotopi 

radioactivi naturali, în concentraţii naturale. Prin arderea combustibilului în centrală, are 

loc o concentrare a izotopilor radioactivi naturali în produsele de ardere, care scapă în 

atmosferă (gaz, fum), difuzează sub acţiunea curenţilor atmosferici sau se depun pe solul, 

apele şi vegetaţia aflate în zona vecină centralei. Impactul asupra mediului în timpul 

arderii oricărui combustibil este corelat cu emisiile în mediu (solide, lichide, gazoase). 

Produsele rezultate din arderea cărbunelui, sunt: 

- zgura, care se depune pe fundul furnalului şi reprezintă “cenuşa grea”; 

- “cenuşa uşoară” sau “cenuşa zburătoare”, care scapă din filtrele coşurilor de 

evacuare şi ajunge în atmosferă, de unde se depune pe sol; 

- gaze fierbinţi şi volatile. 

Concentraţia izotopilor radioactivi în cenuşa zburătoare este mult mai mare decât în 

cărbune. În tabelul de mai jos se compară activitatea specifică a cenuşilor zburătoare 

emise de diferite centrale din România, cu media pe Glob, pentru diferiţi izotopi 

radioactivi naturali: 

 

Izotopul radioactiv As pe Glob (Bq/kg) As în România (Bq/kg) 
40

K 265 160-1200 
238

U 200 2-312 
226

Rn 240 3-520 
210

Pb 930 10-500 
210

Po 1700 2-170 

 

 La centralele vechi, 10% din cenuşile zburătoare scapă în atmosferă, în timp ce la 

cele moderne, numai 0,5%. Radonul este integral eliberat în atmosferă, el neputând fi 

reţinut de filtre, mărind mult radioactivitatea atmosferică, faţă de cea normală, la care se 

adaugă şi contribuţia descendenţilor săi: 
210

Pb, 
214

Bi, care se fixează pe aerosoli. Norul de 

cenuşă, purtat de vânt, se deplasează şi, treptat, cenuşa zburătoare cade spre sol, se depune 

pe plante, în apă, provocând contaminarea radioactivă a acestora. Date fiind cantităţile 

mari de combustibili arşi şi de izotopi radioactivi eliberaţi în atmosferă, se poate vorbi de 

o poluare radioactivă a mediului generată de centralele pe bază de combustibili fosili. 
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 Populaţia, care lucrează în centrală sau care locuieşte în zonă, este puternic afectată. 

În România, una din cele mai afectate zone este cea de lângă centrala Deva – Mintia, unde 

un locuitor primeşte anual o doză suplimentară de 300-500 Sv/an. 

 Combustibilul de tip cărbune, ţiţei, gaz, turbă este folosit nu numai în centralele 

elctrice şi termice, dar şi pentru încălzirea clădirilor, în gospodării sau în diferite industrii, 

deci şi dozele de iradiere sunt suplimentare prin aceste activităţi. 

 Cenuşile de la centralele termoelectrice pe bază de cărbune şi-au găsit o largă 

utilizare practică, fiind folosite ca materie primă la fabricarea betoanelor, a asfalturilor etc. 

Încăperile ale căror pereţi sunt făcuţi din astfel de betoane au un fond de radiaţie mai mare 

decât cel din exterior: din pereţi emană radonul în aerul din încăpere, acesta se 

dezintegrează şi produce alţi izotopi radioactivi (Po, Bi, Pb, Tl). Se amplifică atât iradierea 

externă, cât şi cea internă (prin inhalare) a persoanelor care lucrează sau locuiesc în astfel 

de clădiri, ajungându-se la doze suplimentare de circa 70 Sv/an. 

 3. Producerea de energie electrică în centralele nucleare. Aceasta presupune 

exploatarea minieră a zăcămintelor uranifere. Rocile bogate în uraniu şi în 

descendenţii săi radioactivi sunt supuse unui proces tehnologic 

specific, până la obţinerea combustibilului nuclear propriu-zis. În 

fiecare etapă a procesului poate avea loc o redistribuire a izotopilor 

radioactivi naturali prin aducerea la suprafaţă a rocilor uranifere, prin 

depozitarea în diverse locuri a materialului radioactiv, prin transportul 

dintr-un loc în altul după nevoile tehnologice sau prin efluenţii gazoşi sau 

lichizi deversaţi (controlat sau nu) în mediu, în timpul procesului de 

prelucrare. La aceasta se adaugă împrăştierea necontrolată a izotopilor 

radioactivi naturali din combustibilul nuclear în caz de accident nuclear. 

 4. Combinatele de îngrăşăminte fosfatice. Aceste combinate 

folosesc drept materie primă roci fosfatice ce conţin, inevitabil, izotopi 

radioactivi care, în procesul tehnologic, suntconcentraţi în produse şi 

subproduse sau în deşeuri. Producerea, utilizarea şi depozitarea acestora duce la creşterea 

radioactivităţii mediului şi la expunerea la radiaţii, în primul rând a personalului ce 

lucrează în aceste domenii, dar şi a populaţiei ce locuieşte în zona vecină acestor surse de 

poluare industrială. Utilizarea îngrăşămintelor fosfatice cu conţinut ridicat (peste normal) 

de izotopi radioactivi la fertilizarea solurilor are următoarele efecte:  

a. Odată cu împrăştierea îngrăşămintelor, creşte doza de iradiere externă şi internă (prin 

inhalare) a persoanelor implicate în muncile agricole pe aceste terenuri; 

b. Recoltele obţinute de pe aceste terenuri au un conţinut ridicat de izotopi radioactivi, 

fapt ce determină o creştere a dozei interne a persoanelor care consumă aceste produse 

agricole; 

c. Prin fertilizarea anuală şi repetată a unui teren, are loc o acumulare în timp de izotopi 

radioactivi (U şi Rn) în sol, care este cu atât mai mare, cu cât cantitatea de 

îngrăşământ administrată a fost mai mare. Acest fapt se reflectă atât în creşterea dozei 
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debit în atmosfera de deasupra solului, cât şi în radioactivitatea crescută a produselor 

agricole de pe aceste soluri. 

Subprodusele de la combinatele de îngrăşăminte fosfatice sunt folosite în industria 

farmaceutică, alimentară, de nutreţuri etc., deci în industrii în care produsele sunt 

consumate direct de om sau de animale şi, odată cu acestea, izotopii care au fost 

concentraţi în ele. Subprodusele mai sunt utilizate în fabricile de hârtie şi detergenţi, ale 

căror produse, prin manipulare, produc o expunere suplimentară externă, dacă au un 

conţinut de izotopi radioactivi peste normal. 

 Deşeul rezultat din procesul tehnologic – fosfogipsul – dă cea mai mare contribuţie 

la iradierea suplimentară a populaţiei, fie datorită depozitării sale sub forma unor halde 

uriaşe care ridică probleme ecologice, fie datorită utilizării sale ca material de construcţie 

a locuinţelor. Fosfogipsul are un conţinut mare de 
226

Rn, pereţii locuinţelor la care s-a 

folosit acest material emană radon. Aerul din încăperi conţine descendenţi radioactivi ai 

radonului în concentraţii mari, iar riscul de cancer pulmonar pentru locatari este foarte 

mare. De aceea, s-a interzis utilizarea fosfogipsului la construirea locuinţelor. 

 5. Alte căi de creştere a expunerii la radiaţii mari.  

 Emanaţiile radioactive din pereţii locuinţelor (radon şi descendenţii săi), mai ales dacă 

ele conţin izotopi radioactivi în concentraţii mari. În tabelul de mai jos este redată 

contribuţia diferitelor surse de radon dintr-o casă. Prin simpla folosire a duşului la 

baie creşte concentraţia de radon în aerul din baie, datorită capacităţii mai mari de 

emanaţie a apei pulverizate. De aceea, se recomandă aerisirea frecventă şi eficientă a 

băilor şi bucătăriilor. 

 

 KBq/24 h 
Materiale de construcţii 60 

Aer 10 

Apă 4 

Gaz natural 3 

 

 Folosirea gazelor naturale sau a altor combustibili cu conţinut ridicat de izotopi 

radioactivi la încălzirea locuinţei şi la prepararea hranei. 

 Utilizarea apelor geotermale ca ape menajere sau în tratamente medicale în staţiunile 

balneoclimaterice. 

 Folosirea subsolurilor drept locuinţe, transportul subteran (metrou), în condiţiile în 

care nu există ventilaţie foarte bună, înseamnă o iradiere suplimentară datorată 

radonului care se acumulează în aerul din subsoluri şi tuneluri. 

 Transportul auto, în special în zonele urbane, este o sursă de poluare chimică, dar şi 

radioactivă datorită conţinutului crescut de izotopi radioactivi în fumul şi gazele 

evacuate în aer. 
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 Utilizarea apelor industriale “uzate” sau a apelor de zăcământ (petrolier) la irigarea 

terenurilor agricole sau deversarea lor în apele de suprafaţă, fără un control prealabil 

al nivelului lor de radioactivitate şi aplicarea unor măsuri de protecţie a mediului, pot 

duce la poluarea radioactivă a solului, apei şi aerului atmosferic şi, implicit, a 

vegetaţiei şi faunei din zona respectivă. 

Dată fiind multitudinea şi complexitatea căilor şi mijloacelor prin care omul poate 

să modifice radioactivitatea mediului, se impune cu necesitate un sistem de supraveghere 

a radioactivităţii şi o legislaţie care să stimuleze eforturile de păstrarea sub control a 

nivelului de radioactivitate a mediului în toate domeniile de activitate. 
 

 

 

METODE DE STUDIERE ŞI APRECIERE A 

CALITĂŢII APELOR 
 

Irina ONEL
*
 

                                                                        
 În cadrul lecţiilor de igienă a alimentaţiei se poate vorbi elevilor despre sursele de 

impurificare naturală a apelor, despre sursele de poluare, precum şi despre efectele polării 

acestora. 

 Prin deplasări pe teren, aceste cunoştinţe se vor consolida, făcându-se aprecieri 

privind calitatea apelor, la faţa locului. Se pot constata cauzele care duc la modificarea 

calităţii apelor. 

 Din multitudinea de metode pentru aprecierea calităţii apelor, le alegem pe cele care 

pot fi folosite cu succes în activitatea de cercetare cu elevii, sau se pot rezolva prin 

cercetări interdisciplinare de geografie, biologie, chimie, cu aparatură şi substanţe 

existente în laboratorul şcolii. 

 a. Determinarea calităţii apelor pe baza însuşirilor organoleptice 

 La probele de recoltare se folosesc sticle incolore, bine spălate. În carnetul de teren 

se va nota aspectul apei, dacă este incoloră, tulbure sau colorată. Niciodată culoarea nu se 

apreciază privind sursa de apă, ci proba din vas. 

 Turbiditatea se datoreşte existenţei particulelor solide în suspensie, provenite din 

eroziunea solurilor. Pentru estimarea cantitativă de aluminiu în suspensie, se recoltează 1 l 

apă, se filtrează prin hârtie de filtru în prealabil uscată şi cântărită. Apoi, aceasta se usucă 

la 105
0
C, se cântăreşte din nou, prin diferenţă de greutate se determină cantitatea de 

aluminiu g/l. 

                                                 
*
 Şcoala nr. 13, Piteşti 
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 Culoarea este dată de originea materialelor transparente. Ionii de Fe dau apei 

culoarea galbenă, cei de Cu o colorează în albastru. Prin reziduurile activităţii antropice, 

se poate schimba culoarea apelor. Apele de culoare brună provin de la distileriile de 

cărbune, culoarea brună închisă o au apele de la fabricile de celuloză. Apele bogate în Fe 

de la tăbăcării au culoarea verde închis sau neagră. Deci, putem conchide că atunci când 

întâlnim ape de diferite culori, intensitatea culorii este legată direct de cantitatea substanţei 

colorante, iar calitatea ei s-a modificat, iar pentru studii mai detaliate se impun determinări 

de laborator. Culoarea apei potabile se determină prin compararea vizuală a probei de apă 

pusă într-o eprubetă cu o scară colorimetrică platin-cobalt sau bicromat-cobalt, dacă 

acestea se găsesc în laboratorul şcolii. Culoarea se mai poate aprecia şi prin compararea 

probelor de apă cu soluţii etalon sau lame de sticlă colorată. 

  Mirosul apei provine de la substanţele volatile pe care le conţine, ca rezultat al 

încărcării cu substanţe organice în descompunere, al dezvoltării planctonului, al poluării 

cu substanţe chimice sau cu ape reziduale. Determinarea mirosului apei trebuie să se facă 

la temperatura de 15-20
0
C şi la 60

0
C, într-o încăpere care să fie lipsită de miros, iar 

persoana să nu facă timp îndelungat acelaşi lucru, deoarece, se ştie, obişnuinţa dăunează 

bunei aprecieri. 

 Apa se aduce în încăpere într-un vas acoperit, se agită, apoi se miroase, notându-se 

în caietul de observaţii intensitatea mirosului (foarte slab, slab, perceptibil, pronunţat, 

foarte puternic), precum şi felul mirosului (aromatic, de baltă, de lemn umed, de peşte, de 

iarbă cosită, fân, de hidrocarburi, de medicamente, de hidrogen sulfurat, fecaloid, 

nedefinit etc.). 

 Gustul. Aprecierea gustului este o cerinţă de bază şi se face din proba de apă care s-

a folosit pentru aprecierea mirosului. Trebuie ca, în determinările cu elevii, profesorul să 

fie precaut şi să aibă convingerea că nu există pericolul unei contaminări bacteriologice 

sau al unei otrăviri. 

 b. Metode biologice de estimare a calităţii apelor 

 Folosirea acestor metode presupune o bună cunoaştere a relaţiei dintre organismele 

acvatice şi factorii de mediu, precum şi modul de comportare al acestora la diferite grade 

de poluare. 

 Metoda ecologică se bazează pe depistarea organismelor indicatoare a gradului de 

încărcare a unei ape cu substanţe organice (denumit şi grad de saprobitate). Conform 

acestui sistem după gradul de impurificare, apele au fost împărţite în patru clase de 

calitate, pornind de la cele mai impurificate, până la cele mai curate: polisaprobă (IV), 

saprobă (III), mezosaprobă (II), oligosaprobă (I). 

 Pentru aceasta există un catalog de indicatori biologici ce se folosesc numai de către 

specialişti. 

 Un control simplu al calităţii apei se face folosind peştii ca animale de test. Se prind 

peştişori din sectoarele considerate nepoluate, se pun în vase cu apă şi se duc la sectorul 

de râu, la locul ce urmează a fi studiat. Acolo se introduc în casete din plasă de sârmă puse 
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în apă, unde se observă şi se înregistrează reacţia peştilor în apa poluată. În felul acesta se 

poate aprecia gradul de toxicitate al apei (dacă în 15-20 min. peştele moare, toxicitatea 

este foarte mare. Este indicat ca, în acelaşi timp, să se facă şi măsurători de temperatură. 

 

 

 

EFECTELE POLUANŢILOR DEVERSAŢI ÎN ATMOSFERĂ 

DE ARPECHIM S.A. PITEŞTI ASUPRA PLANTELOR DE 

CULTURĂ ŞI SPONTANE DIN ZONĂ 
 

Carmen RICIU
*
 

                                                                        
Pagubele produse de agenţii poluanţi deversaţi în atmosferă de obiectivele 

industriale sunt extrem de grave, acestea manifestându-se prin diminuarea producţiei 

plantelor, în cazul celor agricole, prin dispariţia în totalitate a unor specii sensibile din 

ecosistemul zonal respectiv şi, nu în ultimul rând, asupra sănătăţii omului şi animalelor. 

Zonele verzi ale vegetaţiei, judicios alese şi cultivate, pot să diminueze efectele nocive ale 

poluanţilor, creând şi un covor vegetal care să înfrumuseţeze spaţiul respectiv. 

 Studiile asupra zonelor poluate de noxe industriale sunt extrem de complexe şi ca 

urmare a specificului poluanţilor deversaţi în mediul înconjurător. Pentru a crea şi menţine 

o zonă verde în jurul unor astfel de platforme industriale, sunt necesare cercetări privind 

gama de specii de plante rezistente la noxele specifice zonei respective, creşterea şi 

dezvoltarea acestora pe platfomele industriale şi în arealele limitrofe, comparativ cu 

cultivarea acestor plante în condiţii normale nepoluante. 

 Pentru platforma Arpechim Piteşti, problema poluării este deosebit de complexă, ea 

manifestându-se prin aspecte legate de: 

- agenţii poluanţi sunt de natură chimică foarte diversă; 

- arealul de poluare este raportat atât la interiorul combinatului, ce se întinde pe o 

suprafaţă de cca 10 km
2
, cât şi ca vecinătate imediată care, uneori, poate depăşi 10-20 

km; 

Datorită aspectelor foarte complexe, se propune abordarea unor studii referitoare la: 

- observaţii asupra unor specii de plante, spontane şi cultivate, aprecierea creşterilor 

vegetative şi a dezvoltării în general a acestora; 

- studierea modificărilor induse de noxele poluante asupra metabolismului acestor 

plante; 

                                                 
*
 Colegiul Naţional “Al. Odobescu”, Piteşti 
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- recomandarea unor specii de plante care să poată fi utilizate în arhitectura parcului de 

pe platforma combinatului, precum şi speciile de cultură ce pot fi cultivate în vecinătatea 

acestuia. Ca material biologic, se pot folosi specii de plante spontane şi cultivate, precum 

şi un număr apreciabil de specii ornamentale, care să poată fi ulterior recomandate în 

parcul de pe platformă. Cercetările pot fi efectuate în condiţii de poluare, atât în incinta 

zonei industriale sau în imediata ei apropiere, cât şi în zona Mărăcineni, zonă nepoluată, 

considerată ca martor, situată la cca 5-6 km distanţă şi ferită de curenţii de aer ce ar putea 

transporta noxele. 
 

 

PREVENIREA EROZIUNII SOLURILOR DIN RAZA 

ORAŞULUI COSTEŞTI 
 

Gherghina CÂRSTEA
*
 

                                                                        
 Solul reprezintă, alături de climat, componenta esenţială a mediului, deoarece el 

este sursa naturală, greu regenerabilă, pentru a cărei formare sunt necesari ani îndelungaţi. 

 Solul este stratul de la suprafaţa pământului, rezultat din transformarea rocilor sub 

influenţa climei, vegetaţiei, a microorganismelor şi a omului. El are însuşirea de a reţine 

apa şi aerul, elemente necesare plantelor, alături de substanţele nutritive, pentru creşterea 

şi dezvoltarea lor. Solul este un complex organizat, unde au loc transformări materiale şi 

funcţionale, este un sistem bio-fizico-chimic integrat în biosferă. 

 Solurile sunt transformate sub influenţa factorilor naturali: clima, formele de relief, 

resursele limitate de apă, distribuţia neuniformă a precipitaţiilor, inundaţii, alunecări de 

teren, precum şi de factori socio-economici, precum: prelucrarea solului în activităţile 

agricole, defrişările neraţionale de păduri. Toate aceste influenţe duc la degradarea, la 

erodarea solului. Eroziunea este geologică sau normală, se produce lent, fiind practic 

imperceptibilă şi accelerată, se produce în urma stricării echilibrului între sol şi vegetaţie 

şi se manifestă violent. Este de două feluri: 

1. În suprafaţă, foarte frecventă în zonele de deal şi de munte, duce la îndepărtarea 

părţii superioare a solului, a humusului, stratul de sol se subţiază. Eroziunea apare în urma 

unor activităţi nesăbuite ale omului, cum ar fi distrugerea pădurileor de pe terenuri în 

pantă, potecile făcute la întâmplare, agrotehnica neraţională. Eroziunea de suprafaţă se 

previne prin lucrări pe versant: terase, gărduleţe, împăduriri. 

2. În adâncime. Este stadiul avansat de eroziune, în care suprafaţa terenului este 

brăzdată şi fragmentată în ogaşe şi ravene. Eroziunea în adâncime se previne prin lucrări 

                                                 
*
 Şcoala generală Costeşti 
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hidrotehnice: garnisajul, fascinajul, salteaua de fascine, cleionajul simplu şi dublu, pragul 

de lemn (căsoaie). Acest tip de eroziune se produce sub acţiunea şuvoaielor de apă 

rezultate în urma ploilor, topirii zăpezilor etc. Procesul se produce îndeosebi pe roci moi, 

dar şi în condiţiile unui substrat dur, dacă panta este accentuată. 

 Eroziunea este una dintre cele mai mari calamităţi ale agriculturii. Ea produce 

pagube însemnate şi variate multor sectoare ale economiei naţionale. În zonele deluroase, 

solul a fost apărat de păduri şi de pajiştile înţelenite. Eroziunea a început odată cu 

defrişarea neraţională a unor mari suprafeţe de pădure din zonele de deal şi de munte, 

determinând modificări nefavorabile, fizice, chimice, biologice, ducând până la 

distrugerea profilului de sol, dificultăţi în exploatarea terenului, inundaţii, accentuarea 

secetei. Solurile erodate sunt mai uscate, deoarece apa din precipitaţii nu se infiltrează în 

sol, ci se pierde prin scurgere. Prin aplicarea Legii 18/1990, o bună parte a suprafeţei 

agricole a României s-a deteriorat, prin fărâmiţarea proprietăţilor procesul de eroziune 

accentuându-se. Nu toţi agricultorii folosesc metodele agrotehnice adecvate, ei trebuie să 

se gândească la schimbarea structurii culturilor. Pe terenurile supuse eroziunii trebuie să 

se cultive cereale păioase şi să se micşoreze proporţia plantelor care nu asigură o protecţie 

bună, cum sunt porumbul şi cartoful. 

 Oraşul Costeşti este situat în sudul judeţului Argeş, în formaţiunea pedologică 

Găvanu-Burdea, cu soluri grele – brun-roşcat de pădure, smolniţă şi podzoluri. Chiar dacă 

predomină terenurile plane, eroziunea în suprafaţă apare acolo unde se execută lucrări 

agricole necorespunzătoare curbelor de nivel. Sunt agricultori care nu au condiţii de a 

executa lucrări antierozionale: Broşteni, Podu-Broşteni şi Zorile. Eroziunea solului arabil 

pe pantă mai mare de 10-15
0
 se previne prin arături şi lucrări agricole pe curbele de nivel, 

cultivarea de plante perene care vegetează o perioadă mai mare. 

 Suprafaţa împădurită pe teritoriul oraşului Costeşti este de 485 ha, din care 245 ha 

sunt situate pe terenuri plane, iar restul de 240 ha sunt pe terenuri în pantă de 15-30
0
. 

Suprafeţele situate pe pante mai mari de 20
0
 sunt supuse fenomenului de eroziune în anii 

ploioşi, când precipitaţiile depăşesc 60-70 l/m
2
 într-o perioadă scurtă de timp. Solurile 

specifice sunt: brun-roşcat de pădure şi podzolic, soluri grele şi acide, soluri ce nu permit 

pătrunderea apei, apărând fenomenul de eroziune. Predomină eroziunea în suprafaţă, dar 

sunt şi cazuri de eroziune profundă, formându-se ravene şi ogaşe. Aceste terenuri se 

găsesc în trupurile de pădure Smei–25 ha, în Stârci–10 ha, în Costeşti–7 ha, punctul 

epurare. Din această cauză, o parte din vegetaţia forestieră a fost distrusă. 

 În zona Ocolului Silvic Costeşti, pe raza comunei Buzoieşti, au fost identificate, în 

anul 2001, 1300 ha de teren cu buruieni, folosite ca islazuri, inapte culturilor agricole. Se 

pune problema redării lor în circuitul forestier, pe o suprafaţă de cca 77 ha. Sunt necesari 

600 mii puieţi forestieri din speciile: gârniţă, salcâm, frasin, tei, arţar şi arbuşti. Costul 

lucrărilor este de peste 5.300.000 lei, din care 480.000 lei dotări. Ele se vor reface la cca 

3-5 ani de la plantare. Nu trebuie să uităm inundaţiile care au avut loc în primăvara acestui 

an în comuna Recea, sat Diagu. Cauzele: oamenii din sat au defrişat toată vegetaţia 
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forestieră de pe valea Baidana. Ei au fost salvaţi de la o adevărată catastrofă de o pădure 

întinsă pe 30 ha, care a deviat viitura cu câţiva km faţă de sat. 

În scopul prevenirii solului, sunt necesare lucrări antierozionale, de aceea statul are 

obligaţia de a încuraja financiar şi educativ extinderea acestor lucrări. 

 

 

APĂRAREA ECOSISTEMULUI FORESTIER DIN BUCOVINA,  

CERINŢĂ DE INTERES NAŢIONAL 
 

Ifrim POPESCU
*
 

                                                                        
 Când spunem Bucovina, gândurile noastre zboară la Putna lui Vodă Ştefan, la 

Suceviţa, Moldoviţa sau Voroneţ, la legendarul Bogdan şi zimbrul de pe stema Moldovei, 

ne gândim la codrii falnici ce au servit ca adăpost şi hrană, leagăn şi mormânt, unde cerbul 

carpatin, ursul brun, râsul, cocoşul de munte trăiau în voie pe aceste meleaguri 

binecuvântate de Dumnezeu, “unde printre stânci bătrâne, curg izvoare cristaline” şi unde 

păstrăvul, lipanul, lostriţa şi cleanul populau din belşug aceste ape. Frumuseţea unică a 

obcinelor Bucovinei se îmbină armonios cu arhitectura satelor de munte, cu oameni 

harnici şi primitori, ceea ce face să transforme Bucovina într-o zonă turistică deosebită 

pentru diversitatea şi ambianţa oferită celor ce ne vizitează. În zilele de week-end sute de 

maşini multicolore cu copii, saltele, mingi, grătare şi diferite băuturi îşi descarcă 

portbagajele la iarbă verde, pentru o gură de aer sănătos şi o ambianţă de vis. 

 În zilele noii democraţii, peisajul unor principale zone turistice s-a modificat cu 

numeroase case de vacanţă, adevărate palate de miliarde, cu garaje moderne, piscină şi 

cramă, au apărut baruri şi discoteci pentru cei cu mulţi bani. Pentru cei întreprinzători, 

care au văzut că pădurea este un izvor nesecat de profit şi bunăstare, depăşind legislaţia 

silvică şi bunul simţ, au căutat să profite în mod abuziv de aurul verde. Mii de drujbe, cu 

sunetul lor metalic, au muşcat cu lăcomie din falnicii arbori ai Bucovinei. Culcaţi la 

pământ, încărcaţi în uriaşe remorci, mai ales noaptea, se duc. Unde ? … Adevărul este că 

cei care ar trebui să ocrotească, privesc pasiv acest jaf naţional, nu o fac, sau nu pot, sau 

nu vor, sau sunt implicaţi. Sute de gatere lucrează zi şi noapte la prelucrarea parţială a 

masei lemnoase, unele dintre ele ilegal; munţi de rumeguş stau mărturie dezastrului 

ecologic. Tot mai mulţi se luptă pentru a primi o felie cât mai mare de pădure, multe feţe 

bisericeşti vor chiar sute de mii de hectare. De unde ? 

 La pădure nu se mai vorbeşte despre mediul natural, ci despre mediul de afaceri, de 

orice fel, numai să aducă profit cât mai mare şi într-un timp cât mai scurt. Braconierii, 

                                                 
*
 Rădăuţi 
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care cu mijloace moderne, care cu puşti cu lunetă şi cu infraroşii au distrus fauna din 

Codrii Bucovinei. 

 Tisa, laricea şi alte specii rare, aproape că au dispărut din cauza unor comenzi 

speciale de mobilier de lux, trofee de mulţi râvnite sunt descoperite cu precizie, cu 

mijloace numai de ei ştiute, părăsind patrimoniul naţional pe căi ilicite. 

 Asemenea fenomene antisociale, de dezastre ecologice nu le vedem şi în Elveţia, 

Austria, sau chiar în Polonia, unde pădurea este ocrotită şi respectată de cei în drept să o 

facă şi orice atitudine ostilă este dezaprobată şi sancţionată chiar de cei ce trăiesc în aceste 

zone. Lipsa unei educaţii ecologice se poate vedea, la noi, nu numai la populaţia satelor de 

munte, ci şi la poliţie, justiţie şi primării care, în loc să stopeze aceste fenomene, se fac, 

uneori, complici la diverse afaceri dubioase, fără să ţină cont de legislaţia silvică sau de 

consecinţele ecologice şi naturale de degradare a mediului, lucrând uneori sub protecţia 

unor persoane de seamă. În perioada SOVROMULUI, eram determinaţi de o putere 

străină să devastăm pădurile patriei, acum, goana după profit pentru o îmbogăţire rapidă 

face să se ajungă la fenomene de “orbire” şi agresivitate, având ca scop final – banul. 

Ritmul în care continuă jaful forestier, cu toate consecinţele ce vor urma, atât pentru 

climă, cât şi pentru mediul de viaţă şi social al Bucovinei, necesită de urgenţă ca "Sfatul 

Ţării" să intervină energic pentru a-l stopa. Nu exagerez dacă propun ca, un număr de ani, 

pădurea să primească un concediu de odihnă binemeritat, să se interzică orice tăieri pentru 

refacerea fondului forestier. 

 Şi reţeaua hidrografică este permanent infestată cu 

numeroşi agenţi care, în final, duc la o 

poluare excesivă. Din lipsa unor gropi 

ecologice în satele de munte, deşeurile 

sunt aruncate în pădure. Cioburile de 

sticlă, bidoanele, sutele de mii de 

recipienţi din plastic şi alte deşeuri respinse 

de gospodării formează un substrat pe care apa îl 

spală şi-şi urmează drumul, ducând cu ea 

toxinele şi miliardele de microbi în râurile din zonă. 

Cine îşi asumă riscul ca, din pâraiele aparent limpezi de munte, să 

consume apă nefiartă, sau să-şi adape animalele fără risc epidemiologic ? Fără a mai 

socoti că unele IMM-uri, legale sau nu, deversează substanţe toxice sau chimice în râuri, 

iar în aval aceste ape sunt folosite pentru consumul zilnic, al lor şi al animalelor, de către 

gospodarii locului. 

 Braconajul, cu substanţe chimice sau electrice, a distrus fauna acestor ape, 

capcanele sau alte improvizaţii, adevărate crime împotriva naturii şi umanităţii, sunt 

trecute cu vederea de poliţie, justiţie şi opinia publică. Consecinţele ecologice sunt 

incalculabile, sănătatea omului este în pericol, oricând pot izbucni epidemii ce nu pot fi 

prevenite. Şi numai din lipsa unei educaţii ecologice a tuturor ! 
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 În condiţiile integrării în U.E., trebuie să dăm dovadă de mai mult simţ patriotic, 

aplicând o ecologie modernă, aceste minunate zone turistice să le valorificăm în mod 

civilizat şi responsabil, să sancţionăm, fără menajamente, infracţionalitatea şi agresivitatea 

asupra mediului natural şi să nu aşteptăm ca muntele să vină peste case şi oameni, pentru a 

ne pedepsi. 
  

 

 

 

DIN ISTORIA PĂDURII ROMÂNEŞTI. 

PĂDURI DE PE RAZA OCOLULUI SILVIC COSTEŞTI 
 

Constantin NICOLAE-DĂNESCU
*
 

                                                                        
“Pădurea – sursă de viaţă” – deviză a celui de-al XII-lea Congres Forestier Mondial, 

Quebec – 2003.  

Dacă dorim să ştim cum arăta cu un veac în urmă aspectul vegetal al ţinutului din 

sudul municipiului Piteşti, delimitat de râul Neajlov şi Teleorman, aflăm că peste 50% din 

suprafaţă era acoperit de păduri, în care dominau stejarii. Spre limita sudică apăreau şi 

speciile iubitoare de căldură: frasinul, teiul, cireşul, ulmul, arţarul etc. În aceste păduri se 

întâlneau frecvent arbori seculari, cu 

diametru de peste 1m, unii ajungând în 

circumferinţe şi la peste 2m. Multe trupuri 

de pădure au existat până la 1970, din unele 

rămânând stejari seculari izolaţi până în 

jurul anului 1980. În preajma unor 

gospodării din satele zonei se mai întâlnesc 

şi astăzi asemenea arbori seculari. În 

prezentul material amintim câteva trupuri de 

pădure, azi dispărute.  

Pădurile se aflau în jurul unor sate, 

cărora le-au împrumutat numele: Oarja, 

Burdeşti, Cireşu, Cimpoieri, Chiriţeşti, 

Pădureni, Odăeni, Suseni, Ţuţuleşti, 

Găleşeşti, Cerşani, Pârvu Roşu, Broşteni, 

Teleşti, Bradu, Albota. Suprafaţa acestor 

                                                 
*
 Piteşti 
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păduri o consemnăm cu aproximaţie, deoarece măsurătorile au fost făcute superficial, iar 

documentele întocmite incomplet. Defrişările s-au făcut în trei perioade: până la 1900, 

1900-1940, 1950-1970. 

1. Vlădiceasca – Se afla în sudul comunei Oarja, la vest de satul Cireşu, la nord de 

satul Pădureni şi la est de satul Cimpoieri. Suprafaţa era de aproximativ 80 ha. La vestul 

acesteia era râul Dâmbovnic, iar la est Neajlovul. Specia dominantă  o reprezenta Quercus 

robur, însoţită fiind de Q. cerris şi Q. frainetto. Numele pădurii derivă de la fostul 

proprietar, Mănăstirea Argeşului. Defrişarea a avut loc între 1960-1970. Astăzi terenul 

este arabil, cu o producţie submediocră. 

2. Mocanca–Cartal, pădure aflată în dreapta râului Drâmbovnic (Dâmbovnic) şi a 

pârâului Liţa, afluent al acestuia, pe linia pădurii Vlădiceasca. Avea mulţi stejari seculari, 

înalţi, cu numeroase cuiburi de uliu (turcescul cartal=uliu). Suprafaţa cca 5 ha. 

3. Boiereasca – prelungire spre est a pădurii Regep (turcescul lăstar, desiş). Cu o 

suprafaţă de cca 5 ha. A fost defrişată în 1960. Speciile dominante sunt. Quercus robur, Q. 

cerris, Q. frainetto. Delimitare: la vest - Drumul Oii, coama bazinului hidrografic 

Teleorman şi a bazinului hidrografic Dâmbovnic; la est - satul Boiereşti şi pârâul Strâmbu; 

la nord - satul Boieni (consemnat în documentele istorice ca loc al bătăliei lui Mircea 

Ciobanu cu turcii). 

4. Şirul lui Amzăr – cu o suprafaţă de aproximativ 4 ha, defrişată pe la 1960. 

Dominau stejarii seculari (Quercus robur). Astăzi este teren arabil, slab productiv. 

5. Peştila – cu o suprafaţă de cca 5 ha, situată la vest de râul Dâmbovnic, la sud de 

satul Pădureni, la est de Odăeni şi la nord de Şerbăneşti-Rociu. Dominau Quercus robus, 

Q. frainetto.  

6. Tufele Roşii – Rovine – Cot – Lăstar – cu o suprafaţă de aproximativ 15 ha, 

situate pe malurile pârâului Gligănel-Ghirop. Satele din jur, aflate la nord şi est: Strâbeni, 

Odăeni, Suseni, iar la sud, la cca 4 km, Costeşti. În sudul fostei păduri Rovine se aflau 

mlaştini (bălţi), iar de-a lungul râului Gligănel, maluri abrupte, cu argile roşii şi vinete, de 

unde şi numele. Unii autori consemnează locul bătăliei (1395) dintre oştile lui Mircea şi 

Baiazid. Dominau stejarii, dar şi specii din pădurile de şleau: frasin, tei, vişin păsăresc, 

arţari, jugaştri, păducel şi măceş. Defrişată după 1960. Astăzi, teren arabil slab productiv. 

7. Reicăneasca – Măleanca – Secătură, trei trupuri de pădure, ca nişte insule, în 

care dominau stejari seculari, dar şi cu amestec de specii din pădurile de şleau. Cea mai 

tânără dintre ele era pădurea Măleanca. Fiecare avea o suprafaţă de cca 5 ha. Au dispărut 

în perioada colectivizării. Făceau corp comun cu actuala pădure Regep, cu o suprafaţă de 

314 ha, aflată astăzi în stânga căii ferate Piteşti-Craiova, la nord de oraşul Costeşti şi la est 

de satele Teleşti şi Broşteni şi la vest de satul Suseni. 

8. Costeasca – pădure cu o suprafaţă de 7 ha, defrişată între 1960-1965. Este situată 

în nordul oraşului Costeşti. La sud se află şoseaua Gliganu-Costeşti, la nord şoseaua 

Suseni-Costeşti, iar la vest pârâul Vâlceaua Scroafei. Domina Quercus robur şi specii din 

pădurile de şleau. 
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9. Ciuciulete – pădure aflată la vest de satul Strâmbeni al comunei Suseni şi la sud 

de şoseaua Suseni-Costeşti. Defrişată între 1980-1900. Dominau Quercus robur, Q. 

frainetto şi amestec de specii din pădurile de şleau. Numele provine de la ciupercile 

înrudite cu ghebele, numite de localnici ciuciuleţi. Alţi autori consideră că numele de 

ciuciuleţi provine de la băltoacele formate de gropile rămase de la buturile arborilor 

defrişaţi. Rămăseseră până la colectivizare câţiva stejari seculari cu diametrul de peste 2m. 

Se spune că,  în preajma lor, au fost găsite monede de aur, pe la 1920. Legendele 

localnicilor amintesc că, în apropierea unuia dintre aceştia, ar fi fost îngropată o comoară 

cu saci cu monede din aur (informaţii de la bătrâni localnici: Enache Rădan, Rizea Marica, 

Ilie Dănescu, Marin Tănăsescu, Radu Belea). 

10. Prelungiri ale Pădurii Regep, azi defrişată: Pârlitură (2 ha), Crângul Marcului 

(1 ha), Golgota (2 ha) – defrişate între 1956-1960. 

11. Păduri dispărute până în 1900: Siliştea (la sud de comuna Bradu, pe valea 

Râului Dâmbovnic), Şocaia (est de Bradu, vest de râul Argeş şi de satul Recea-Căteasca, 

pe locul actualului ARPECHIM), Albota-Bradu (formată din trei trupuri: Moaghin, 

Bogdana, Albota, situate pe versantul dealului Cerbu, de la izvoarele râurilor Dâmbovnic 

şi Neajlov). 

În concluzie, dispariţia acestor păduri prin defrişare a schimbat condiţiile climatice 

şi pedologice locale:  

 Izvoarele râurilor Dâmbovnic, Neajlov şi Teleorman, cu aflenţii acestora, au 

coborât în aval. 

 Apa freatică a coborât mai mult (comuna Bradu suferind mult de secetă, mai 

ales în perioada 1945-1960 

 Solul s-a degradat mai mult, iar producţia a scăzut, fiind necesare costisitoare 

amendamente. 

 Extremele de temperatură şi precipitaţii s-au distanţat mai mult (informaţii de la 

Staţiile meteo Piteşti, Albota, Stolnici). 

 Terenul fostelor păduri este mai poluat datorită emisarilor industriali şi agro-

industriali din preajmă (ARPECHIM, Complexul de porcine Oarja, Ferma 

zootehnică Bradu şi emisarii oraşului Costeşti). 

Aceste pagini reprezintă un fragment din două lucrări referitoare la “Monografia 

comunei Suseni” şi “Comparaţie între pădurile Regep şi Negoveneasa”. 
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PĂDUREA TRIVALE – ALTARUL VIEŢII 
 

Carmen DUNĂ
‡
, Victoriţa DRAGOMIR

*
 

                                                                        
,, Pădurea este darul cel mai de preţ cu care  

Dumnezeu l-a hărăzit pe om ” 

        Plinius cel Bătrân 

 

Parc  natural cu o suprafaţă de aproape 2000 ha, pădurea Trivale, bine păstrată şi 

îngrijită, ne-a atras pe toţi prin farmecul şi măreţia ei deosebită, prin bogăţia de specii 

vegetale şi animale, prin formele, arhitectura structurală, culorile şi nuanţele ei atât de 

armonios variate în spaţiu şi timp, prin liniştea şi aerul curat oferit vizitatorului dornic de 

relaxare şi refacere. Puţini cunosc faptul că pădurea are un rol ecoprotectiv pentru zonele 

adiacente, contribuind astfel la menţinerea calităţii mediului. Pe lângă bunuri şi servicii, 

aceasta asigură un echilibru al factorilor de mediu: climatici, edafici, hidrologici şi 

diminuează poluarea industrială. În această pădure se întâlnesc trei văi ale unor pâraie, de 

unde şi denumirea de Trivale. Este încadrată în grupa pădurilor cu funcţii speciale de 

protecţie, ea asigurând, prin varietatea şi complexitatea componentelor biotice şi abiotice, 

echilibrul natural în zona municipiului Piteşti.   

Elevii claselor a X-a şi a XI-a de la Grupul Şcolar Chimie Industrială din Piteşti, 

fiind înscrişi într-un cerc de ecologie, iar în şcoală derulându-se, de câţiva ani, un program 

« Eco-Şcoala », au fost mai sensibili la fenomenele de poluare ce afectează natura şi au 

format o echipă numită “ECOS”, cu care au plecat la o cercetare a ecosistemelor naturale 

cu valoare deosebită pentru municipiul Piteşti .  

Ei au constatat că nu există foarte multe informaţii despre pădurea Trivale, 

hotărându-se să studieze impactul om-natură în această zonă şi să informeze opinia 

publică cu privire la rezultatele obţinute. În acest sens, echipajul “ECOS”, împreună cu 

alţi elevi ai şcolii, s-a implicat în acţiuni de: 

 Igienizare, atât a  pădurii Trivale, cât şi a parcului Trivale 

 Efectuarea unui sondaj de opinie, având ca temă “Pădurea Trivale“  

 Confecţionarea unor plăcuţe de avertizare, necesare pentru conştientizarea populaţiei 

privind comportamentul corect în pădure şi amplasarea acestora în puncte cheie ale 

pădurii, cu aprobarea Ocolului Silvic 

                                                 
‡
 Grupul Şcolar de Chimie Industrială, Piteşti 
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 Plantarea unor puieţi de gorun şi paltin, oferiţi de Pepiniera Ocolului Silvic, în spaţiul 

şcolii. 

Patru dintre elevi s-au implicat în realizarea unui proiect de mediu cu 

tema «Impactul om-natură în padurea Trivale», cu care au participat la un concurs de 

proiecte de mediu, iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi organizat de I.S.J. Argeş, 

pe data de 5 mai 2003. Elevii Manta Ionuţ (XI F), Taifas Nicoleta (XI C), Manu Roxana 

(X E) şi Vintilă Adriana (X E) au obşinut premiul I şi participarea la faza naţională a 

acestui concurs.  

Ei au fost coordonaţi, în această activitate, de profesorii coordonatori: dir.adj. 

Georgescu Iulia, consilier Nedelcu Rodica, prof. Dună Carmen, prof. Dragomir Victoriţa. 

Elevii au efectuat analize pe teren, pentru a stabili gradul de încărcare cu poluanţi a 

solului, urmărind variaţia unor indicatori fizico-chimici (pH-ul, P şi N) cu ajutorul truselor 

speciale de analize de sol de care dispune şcoala noastră, în urma colaborării, în cadrul 

programului Leonardo Da Vinci, cu Berufskolleg din Krefeld Germania. Punctele de 

recoltare pentru probele de sol au acoperit următoarele zone: Pădurea Trivale, cartier 

Prundu (zona Arpechim), cartier Bascov (zona Rolast). Se diferenţiază, în continuare, 

zonele aflate sub influenţa surselor de poluare (Prundu, Bascov) faţă de zona Trivale, unde 

unul dintre indicatorii analizaţi, valoarea pH-ului, se încadrează în domeniul 5,9-6,8  

corespunzător solurilor slab acide, optim pentru majoritatea speciilor forestiere de foioase. 

Gravă ar fi scăderea pH-ului sub 4, aşa cum este în zonele poluate, ceea ce ar determina 

apariţia toxicităţii, carenţe în aprovizionarea cu microelemente şi fosfor.  

Se poate concluziona că sursele de poluare nu au o influenţă categorică în 

degradarea calităţii solului pentru pădurea-parc Trivale (însuşirile fizico-chimice ale 

solului joacă în silvicultură un rol mai redus decât în agricultură), dar ponderea acesteia nu 

se poate efectua decât cunoscând compoziţia fondului natural, pentru care nu există studiu 

până în prezent. 

Pentru realizare proiectului au fost folosite informţii preluate de la Ocolul Silvic 

Pitesti, Muzeul Judeţean Argeş, Oficiul de Studii Pedologice, Agenţia pentru Protecţia  

Mediului, Primăria Piteşti. 

În urma cercetarilor efectuate, elevii au ajuns la concluzia că sursele de poluare nu 

au o influenţă categorică în degradarea pădurii Trivale, dar există importante semne de 

alarmă, avîndu-se în vedere că unele specii sunt ameninţate cu dispariţia: mistreţii şi 

fazanii. Pe lângă aspectul ştiinţific, proiectul a avut şi o finalitate concretă, materializată 

prin organizarea unor ample acţiuni de sensibilizare a opiniei publice asupra importanţei 

pădurii Trivale. 

Elevii iniţiatori ai proiectului au efectuat sondaje de opinie cu ocazia Simfoniei 

Lalelelor (aprilie 2003), în pădurea Trivale, în weekend-uri. Din interpretarea asistată pe 

calculator a rezultatelor sondajului, au constatat că majoritatea piteştenilor vizitează de 

câteva ori pe an pădurea, aşa cum reiese din graficul alăturat: 
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Deoarece elevii au considerat că lipsa de informare cu privire la funcţiile pădurii  

poate fi cauza vizitării sporadice a acesteia, au realizat, cu ajutorul membrilor echipajelor 

«Proeco»  din şcoală, fluturaşi cu Eco-portretul pădurii Trivale şi îndemnuri ecologiste, pe 

care le-au distribuit la sfârşit de săptămană în pădurea Trivale şi cu ocazia diferitelor 

evenimente din viaţa piteştenilor. 

Doi dintre iniţiatorii proiectului, Manta Ionuţ şi Taifas Nicoleta, însoţiţi de prof. 

Dună Carmen, au participat la faza naţională a Concursului de Proiecte de Mediu, care s-a 

desfăşurat în perioada 19-25.07.2003, alături de reprezentanţi ai tuturor judeţelor ţării, 

obţinând premiul II. Pentru prima dată, concursul fiind la ediţia a V-a, elevii noştri au 

obţinut câte un loc rezervat la Facultatea de Geografie-Iaşi, la profilul Protecţia Mediului. 

Considerăm ca proiectul şi-a atins scopul: adoptarea unor măsuri şi organizarea 

unor manifestări şi acţiuni de sensibilizare a opiniei publice şi a factorilor de decizie 

asupra rolului şi importanţei pădurii Trivale în asigurarea calităţii mediului natural şi 

atenuarea schimbărilor climatice. Primii care trebuie să recepţioneze, la modul cel mai 

responsabil, sunt reprezentanţii mass- media, al căror rol în influenţarea opiniei publice 

este decisiv. La aceştia trebuie să se ralieze şcoala şi toate organizaţiile non-

guvernamentale de profil. 
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CONSERVAREA MEDIILOR ŞI FAUNEI SUBTERANE DIN 

ROMÂNIA. CAUZELE DETERIORĂRII POPULAŢIILOR (II) 
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3. Cauzele deteriorării populaţiilor de animale subterane. Fauna subterană, mult mai 

vulnerabilă decât cea epigeică şi endogeică, este ameninţată, în principal, de factori 

antropici. Cel mai periculos dintre ei constă în capturarea intensivă a speciilor troglobionte 

şi stigobionte. 

3.1. Cauzele deteriorării populaţiilor terestre. Principalele cauze sunt:  

 Colectarea intensivă a speciilor cavernicole. 

Colectarea de nevertebrate din mediile subterane terestre, în alte scopuri decât 

ştiinţifice, înseamnă braconaj. Ea trebuie stopată, deoarece speciile troglobionte au 

populaţii mici şi, prin colectări clandestine, numărul de indivizi poate diminua până la 

dispariţia speciei respective. Iar dacă se uită sau se părăseşte intenţionat o capcană tip 

Barber, care funcţionează neîntrerupt, distrugând fauna, se cheamă crimă ecologică. 

Braconierii de faună, care sunt de obicei entomologi, caută, cu precădere, speciile 

troglobionte rare pentru a-şi completa colecţiile sau pentru a le vinde muzeelor de Ştiinţe 

Naturale interesate din ţară sau de peste hotare. De aceea, ei sunt cu atât mai periculoşi. 

Cele mai scumpe sunt coleopterele–trechine carnivore endemice, care au populaţii mici, în 

cel mult 1-2 peşteri din Munţii Apuseni. Speciile de coleoptere-batisciine saprofage care 

au populaţii mai bogate în indivizi şi se găsesc de regulă în mai multe peşteri, sunt mai 

ieftine. După descoperirea mediului Subteran Superficial (M.S.S.), care e foarte întins, 

colecţionarii, autorizaţi sau nu, au un câmp mult mai mare pentru căutarea speciilor rare. 

 Introducerea de specii noi în mediul speleic. 

Speciile troglobionte, populaţii cu efectiv redus, trăiesc în spaţiul relativ izolat al 

unei peşteri, într-un climat puţin variabil, aflate într-un echilibru fragil cu celelalte specii 

din biocenoza din care fac parte. De aceea, orice specie alohtonă, venită cu detritusul 

antrenat de viituri sau adusă involuntar de om pe îmbrăcăminte sau în bagajul său, poate 

elimina speciile autohtone. De asemenea, speciile troglobionte, în caz că nu mai găsesc 

hrană în peşteră, pot dispărea sau, atunci când există un sistem de fisuri, pot migra în altă 

parte. De reţinut, aşadar, că introducerea unor specii alohtone în ecosistemele subterane 

terestre ar putea modifica ciclurile trofice autohtone, având drept consecinţă diminuarea 

efectivului sau eliminarea unor specii troglobionte. 

                                                 
*
 Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” al Academiei, Bucureşti 
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 Schimbări climatice produse de om. 

Orice modificare a peşterilor, prin lărgirea deschiderilor sau a unor galerii, 

produce schimbări climatice care antrenează, la rândul lor, schimbări în structura 

biotopilor şi a biocenozelor. Un exemplu: lărgirea intrării în Galeria Matei Ghica din 

Peştera Cloşani a produs curenţi care au ventilat aerul, argila groasă şi moale de pe 

planşeu a crăpat, cristalele din bazine şi pereţii şi-au pierdut sclipirile feerice de la început, 

iar fauna cavernicolă s-a redistribuit, speciile iubitoare de atmosferă caldă şi umedă 

migrând spre noi locuri. 

 Vizitarea excesivă şi exploatarea turistică a peşterilor. 

Introducerea unor grupuri mai mari de vizitatori, în mod frecvent, în peşteri cu 

specii troglobionte constituie unul din factorii importanţi care duc, în cele din urmă, la 

dispariţia lor. Pentru ele sunt dăunătoare zgomotele, lumina, deranjarea substratului trofic, 

creşterea cât de mică a temperaturii când grupul staţionează mai mult. Un exemplu: 

controlând starea biodiversităţii Peşterii Cloşani la 25 iulie 2002, noi am constatat cu 

surprindere dispariţia speciilor Closania winkleri, Polydesmus oltenicus şi Trachisphaera 

orghidani din locurile în care erau mereu prezente. Controlând condica staţiunii 

speologice, am observat că această dispariţia poate fi corelată cu introducerea pe parcursul 

ultimului an a unor grupuri mai mari de speoamatori, a unei echipe de filmare şi a unor 

muncitori puşi să scoată cabluri şi alte materiale din fundul Galeriei Laboratoarelor. 

Sperăm că, dacă se vor evita asemenea situaţii, cele trei specii vor reapare venind din 

reţeaua de fante, reluându-şi habitatele părăsite. 

După C. Juberthie (2000), exploatarea turistică are efecte negative, dar şi pozitive. 

Controlându-se intrarea şi folosindu-se numai potecile amenajate, se asigură o mai bună 

conservare a faunei în restul galeriilor rămase în stare naturală. În galeriile puse la 

dispoziţia turiştilor, schimbările făcute pentru amenajare determină modificarea circulaţiei 

aerului, care schimbă microclimatul, suficient motiv pentru ca fauna cavernicolă să 

dispară. În părţile luminate cu becuri şi proiectoare, în locul faunei care dispare se 

dezvoltă o “floră de lampă”. Primele care dispar sunt coleopterele trechine şi crustaceele 

depigmentate, care sunt sensibile la lumină. Speciile de araneide, diplopode, izopode, 

colembole şi coleoptere-batisciine, mai puţin pretenţioase, rezistă prin cotloanele liniştite 

şi neluminate. 

H. Kovacs (1989) a studiat influenţa vizitelor făcute de speologi şi turişti asupra 

faunei terestre din Peştera de la Vadul Crişului. În perioada 1948-1967, când peştera era 

primitiv amenajată (doar cu câteva podeţe şi trepte săpate în planşeu) şi foarte rar vizitată, 

fauna era diversificată: pseudoscorpioni, diplopode, izopode, diptere şi coleoptere. În 

perioada 1968-1978, după ce a fost reamenajată cu podeţe de lemn şi electrificată, iar 

vizitatorii s-au înmulţit, fauna s-a redus la coleoptere (cu efectiv mult diminuat) şi 

izopode. În perioada 1979-1992, când peştera a fost intens vizitată, mai rezistau doar 

izopodele (din trei capcane cu momeală, doar una a fost pozitivă). 
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3.2. Cauzele deteriorării populaţiilor acvatice 

Principalele cauze ale diminuării efectivului speciilor subterane acvatice, care pot 

duce la dispariţia speciilor, sunt poluarea chimică şi cea bacteriologică, deja prezentate 

(vezi secţiunea “Cauzele deteriorării mediilor acvatice” din numărul 15 al revistei). 

3.3. Cauzele deteriorării populaţiilor de chiroptere 

În România trăiesc 30 de specii de chiroptere din cele 38 ale Europei şi 957 ale 

Terrei. De studiul lor s-a ocupat în principal N. Valenciuc, care are sub tipar volumul 

Chiroptera din colecţia “Fauna României”, şi Margareta Dumitrescu, care a studiat cu 

precădere speciile cavernicole împreună cu Jana Tanasachi şi T. Orghidan (1955, 1963). 

Peşterile, minele şi carierele subterane, adică mediile care ne interesează în 

această lucrare, sunt numai o parte din habitatele chiropterelor. Peşterile, în principal, sunt 

folosite deopotrivă ca spaţiu de locuit permanent sau sezonier (în cazul speciilor 

migratoare), inclusiv pentru coloniile de naştere şi hibernare. Declinul liliecilor din 

Europa a fost observat încă de la sfârşitul secolului al 18-lea, când s-a promulgat şi prima 

lege pentru protecţia lor. Acest declin s-a accentuat pe la mijlocul secolului al 19-lea în 

vestul Europei, unde marile colonii şi-au micşorat efectivul în mod alarmant, în unele 

regiuni dispărând definitiv. Vinovatul principal a fost şi rămâne omul şi activităţile sale, 

care s-au dovedit foarte dăunătoare atât acestor fiinţe extrem de vulnerabile, cât şi 

habitatelor lor. În ultimii 50 de ani, cele mai multe specii de lilieci din zona temperată a 

Holarcticului au fost în declin puternic, în primul rând datorită folosirii pesticidelor (B.W. 

Woloszyn, 2001). 

Cu toate măsurile severe luate la nivelul Comunităţii Europene în vederea 

refacerii şi conservării habitatelor naturale şi coloniilor de lilieci, efectivul populaţiilor 

continuă să fie în declin – mai ales în ţările central-răsăritene, unde studiul şi protecţia 

chiropterelor n-au fost o preocupare majoră şi permanentă până nu demult, ţări printre care 

se află şi România. 

Principalele cauze ale declinului spre stingere a unor specii de chiroptere sunt: 

schimbările climatice în peşteri, deranjarea coloniilor, vandalismul, capturarea excesivă în 

scopuri ştiinţifice, pierderea habitatelor, reducerea ariilor de hrănire din cauza pesticidelor, 

modificarea mediului exterior. Datele folosite de noi aici provin, în afară de observaţiile 

personale în teren, publicate sau nu, din lucrările semnate de: R. Tercafs (1992), B.W. 

Woloszyn (1994, 2001), C. Juberthie (2000), N. Valenciuc şi I. Ion (1964), N. Valenciuc 

(1982), N. Valenciuc şi M. Cocişiu (1991), N. Valenciuc şi Tatiana Done (2001), V. 

Gheorghiu şi Al. Petculescu (2000, 2001), Oana Chachula (2001). 

 Schimbările climatice în peşteri.  

Schimbările climatice, mai exact de meroclimat şi microclimat, constituie un 

factor negativ pentru lilieci. Ele pot surveni în urma practicării unor deschideri noi sau 

lărgirii unor fisuri pentru a pătrunde în noi galerii sau, dimpotrivă, în cazul blocării intrării 

cu porţi necorespunzătoare. În toate aceste situaţii se pot produce modificări nedorite în 
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ventilaţia peşterii, care determină modificarea temperaturii în bolta coloniei, iar liliecii pot 

căuta alt loc sau părăsi peştera. 

Închiderea peşterilor cu porţi etanşe determină efecte mortale în coloniile de 

lilieci. O astfel de poartă fără gratii sau ferestruică avea Peştera Popovăţ din Munţii 

Aninei, când am cercetat-o pentru prima dată, prin 1960. De aceea nu ne-am mirat când 

am descoperit sute de cadavre în fază finală de descompunere şi schelete de lilieci, 

concentrate, mai toate, într-o sală cu loc de colonie în tavan, fapt pentru care am denumit-

o Sala cu Oase. Desigur, după montarea porţii criminale, liliecii, rămaşi captivi în interior, 

au fost condamnaţi la moarte prin inaniţie. Tragedii asemănătoare, din aceeaşi cauză, s-au 

produs în peştera Tăuşoare din Munţii Rodnei, apoi în Peştera Topolniţa din Munţii 

Mehedinţi, în care a pierit o colonie de Miniopterus schreibersi formată din mii de 

exemplare. Porţile cu bare verticale împiedică zborul liliecilor. Pentru a le permite trecerea 

fără a-şi răni aripile, porţile trebuie să aibe numai bare orizontale la 250 mm. În cazul 

speciei Miniopterus schreibersi care-şi instalează coloniile permanente în peşteri cu intrări 

largi, porţile nu sunt recomandate, inclusiv cele cu bare orizontale: Aceasta pentru că 

femelele, care au obiceiul să vină în colonie cu puţin înainte de naştere, să nu găsească 

nici un obstacol în cale. În acest caz se impune înlocuirea porţilor cu bariere şi panouri de 

avertizare cu instrucţiuni pentru vizitatori (R. Tercafs, 1992). 

 Deranjarea coloniilor şi liliecilor izolaţi.  

Liliecii sunt foarte sensibili la zgomote şi lumina produsă de vizitatori, fie ei 

speologi, turişti sau braconieri. Cu cât grupul este mai mare şi mai zgomotos, luminând 

puternic cu lămpi de carbit date la maximum sau cu lanterne puternice, şi cu cât 

staţionează mai mult sub colonie, cu atât agitaţia va fi mai mare, rezultând mai multe 

victime. Mai grav este atunci când vizitatorii se află în prezenţa unei colonii de naştere cu 

femele în stare de somnolenţă diurnă sau alăptându-şi puii. Speriate, ele îşi iau zborul, 

uitând de pui care, neajutoraţi, cad din tavan, zdrobindu-se de planşeu. La fel de grav este 

şi în cazul coloniilor aflate în hibernare. Trezite din somnul prelung cu metabolismul 

încetinit, liliecii îşi consumă prematur rezervele energetice acumulate. În iernile grele şi 

lungi, deranjarea coloniei se soldează cu numeroase victime, micşorând drastic numărul 

de indivizi. Perturbarea coloniilor se produce şi în timpul prinderii şi inelării liliecilor în 

număr mare sau în scopuri comerciale (R. tercafs, 1992). Se cunosc şi cazuri când 

speoamatorii, neiniţiaţi în problema protecţiei chiropterelor, îşi permit să desprindă de pe 

pereţi lilieci izolaţi, sau să aprindă focul în peşteră ori la intrarea ei; fumul, antrenat de 

curenţii de aer, ajunge până la colonii sau la cei izolaţi, ascunşi prin cotloane inaccesibile. 

 Vandalismul 

Actele de vandalism asupra liliecilor aparţin unor oameni fără educaţie, cultură şi 

suflet care simt plăcerea bolnăvicioasă de a distruge, dar se cunosc şi cazuri atribuite 

copiilor inconştienţi şi nesupravegheaţi, precum şi sataniştilor. 

Vandalii acţionează de obicei în grupuri gălăgioase, aruncând cu pietre şi beţe în 

colonii, fac foc în peşteră pentru a alunga liliecii prin fum, aruncă iarna cu bulgări de 
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zăpadă în bietele animale aflate în somnul hibernal etc. V. Gheorghiu şi Al. Petculescu 

(2000) descriu cu amănunte mai multe cazuri de vandalism. Aflăm astfel cum, cu ajutorul 

focului, a fost izgonită o colonie de naştere, formată din circa 6000 de exemplare de 

Miniopterus schreibersi şi Rhinolophus ferrumequinum, din Peştera Liliecilor din Cheile 

Caraşului. De asemenea, tot prin incendiere,  a fost împrăştiată o colonie de lilieci aflată în 

hibernare în Peştera Limanu. În Peştera Liliecilor de la Gura Dobrogei, focul şi zgomotele 

turiştilor au dus la dispariţia celei mai numeroase colonii de Rhinolophus mehelyi (5000 

de exemplare) din Europa. Focurile şi pietrele aruncate de către elevii nesupravegheaţi 

suficient de la două şcoli din apropierea Peşterii Grigore Decapolitul de la Mănăstirea 

Bistriţa (Vâlcea) au determinat distrugerea celor câteva colonii de naştere şi de hibernare, 

fiecare numărând mii de exemplare; din fericire, după ce, în 1997, s-a închis peştera, iar 

turiştii au început să fie conduşi de o maică-ghid, coloniile au început să se refacă. 

Aceiaşi autori consemnează un caz grav de vandalism săvârşit de satanişti în 

Peştera de după Cârşă din Cheile Caraşului. Liliecii erau capturaţi şi ucişi, apoi ţintuiţi cu 

ace de podea, având aripile întinse şi picioarele desfăcute, înconjuraţi de cruci întoarse 

făcute din pietre şi de desene pe pereţi reprezentând cruci cu braţele frânte. 

 Capturarea excesivă în scopuri ştiinţifice 

Capturarea excesivă (sau “prădătorism ştiinţific” în accepţia lui R. Trecafs, 1992) 

constă în prinderea unui număr mai mare decât strictul necesar pentru un anume studiu 

morfo-anatomic, fiziologic, etologic ori în alte scopuri ştiinţifice. 

 Ne amintim cum, prin anii ‟60, un cercetător din altă specialitate decât biospeologia 

a intrat în laboratorul profesoarei Margareta Dumitrescu (pe atunci singura specialistă în 

chiroptere din România) cu un sac burduşit de lilieci capturaţi în ajun dintr-o colonie – 

unii încă zbătându-se însângeraţi, alţii deja morţi. Citind indignarea şi dezaprobarea în 

ochii profesoarei, în loc de satisfacţie şi mulţumire pentru captură, el a realizat că 

săvârşise o faptă îngrozitoare. Fiind prea târziu pentru a fi înapoiaţi peşterii, liliecii au fost 

preparaţi pentru studiu, cercetătorul naiv primind o lecţie pentru toată viaţa. 

 Pierderea habitatelor pentru lilieci 

Cele mai importante habitate pentru lilieci sunt peşterile, minele şi arborii.Primele 

două medii pot suferi modificări antropice serioase, care pot afecta folosirea lor de către 

lilieci. Iată câteva dintre aceste modificări ce pot determina părăsirea golurilor subterane: 

- închiderea peşterilor cu porţi de protecţie necorespunzătoare; 

- modificări cât de neînsemnate în topografia (structura) peşterilor care produc 

schimbarea ventilaţiei, temperaturii şi umidităţii, resimţite puternic de lilieci; 

- transformarea peşterilor în obiective turistice (amenajări, circulaţie); 

- curăţirea pereţilor de iscălituri şi alte “amintiri” cu detergenţi sau hipoclorit; această 

acţiune “ecologică” poate provoca otrăvirea faunei parietale şi a liliecilor pitiţi prin 

fisurile şi nişele din pereţi; 

- folosirea peşterilor pentru cultura ciupercilor, învechirea vinurilor, terapiei etc. 



ECOS - 2004 

 

42 

- distrugerea parţială sau totală a peşterilor prin activitatea carierelor de calcar, tăierea 

de drumuri etc. Aceste pierderi sunt compensate parţial dacă sunt construite în zona 

respectivă: mine, tunele şi puţuri (B.W. Woloszyn, 2001). 

La aceste cauze antropice de pierdere a habitatelor pentru lilieci, noi adăugăm şi 

câteva cauze naturale: prăbuşirea intrărilor şi modificări în topografia internă a peşterilor 

şi minelor provocate de alunecările de teren pe versanţi, viituri, apele de infiltraţie, 

cutremure etc. 

 Reducerea ariilor de hrănire din cauza pesticidelor 

Pesticidele folosite în combaterea insectelor dăunătoare au avut şi au un impact 

nedorit asupra chiropterelor. Să ne amintim de efectul dezastruos pe care l-a avut în trecut 

folosirea DDT-ului: pe de o parte liliecii erau otrăviţi prin consumarea insectelor din ariile 

tratate cu DDT, iar pe de altă parte erau subalimentaţi din cauza reducerii suprafeţelor de 

pe care puteau să-şi vâneze insecte neotrăvite. 

În prezent, această reducere se accentuează în ţara noastră pentru că pesticidele, tot 

mai diversificate, se folosesc tot mai larg în agricultură, legumicultură, pomicultură etc., 

în timp ce culturile ecologice ocupă suprafeţe tot mai mici. Tăierea pădurilor, urmată de 

schimbarea esenţelor lemnoase din locurile defrişate cu altele, reduce, de asemenea, 

densitatea populaţiilor de insecte, hrana de bază a acestor animale insectivore. Efectul 

nociv al pesticidelor asupra liliecilor din România a fost studiat, pentru prima dată la noi, 

de N. Valenciuc şi M. Cocişiu (1991). 

 Modificarea mediului exterior 

Se ştie că prin consumul mare de insecte şi alte nevertebrate în timpul nopţii, liliecii sunt 

un factor important în reglarea numărului acestora. De aceea, orice modificare produsă în 

mediul înconjurător de la suprafaţă, care micşorează numărul de insecte, determină, 

indirect, afectarea populaţiilor de lilieci din peşteri. De pildă, scăderea diversităţii 

plantelor din aria de hrănire a unei colonii are drept consecinţă scăderea numărului de 

insecte, liliecii nu mai găsesc hrană suficientă şi colonia respectivă, înfometată, în cele din 

urmă abandonează peştera. Alt exemplu: formarea unui lac de acumulare care inundă 

parţial sau total aria de hrănire a unei colonii cavernicole, deci îi reduce posibilitatea de a 

găsi hrană, determină părăsirea peşterii în care locuieşte şi căutarea unei alte peşteri care 

să fie înconjurată de un mediu exterior cât mai asemănător. 
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FLORA DE LA BATOTI – 

MARTURIA UNEI PADURI FOSILE 
 

Florina Diaconu
 *

 

                                                                        
 Punctul fosilifer Batoţi este situat la 12 km sud de Drobeta Turnu Severin (judeţul 

Mehedinţi), pe malul stâng al Dunării, unde apare o succesiune de depozite predominant 

argiloase, bogate în resturi vegetale fosile. Acest interesant loc fosilifer este probabil 

printre cele mai importante locuri fosilifere din ţară, aparţinând Ponţianului inferior, 

comparabil cu Rezervaţia paleontologică Chiuzbaia (Maramureş).  

Cercetările palinologice şi paleobotanice recent efectuate în acest punct fosilifer 

de Petrescu et al. (2002), Ţicleanu et al. (2002) şi Diaconu (2002) au arătat că prezintă o 

mare varietate de specii şi s-ar putea ca prin cantitatea mare a materialului, prin 

perfecţiunea conservării acestuia, prin varietatea şi uneori prin raritatea tipurilor ce 

cuprinde, să poată fi comparat şi să concureze cu marile şi renumitele locuri fosilifere.  

Depozitele ce conţin plante fosile au o grosime variabilă, max. 30 m pe o lungime 

de aproximativ 150 m. Cercetările întreprinse în aceste depozite au identificat peste 30 de 

nivele cu plante fosile, cu dimensiuni de ordinul centimetrilor, dintre care 3 sunt mai 

semnificative. 

Studiul materialului colectat a permis formularea unor concluzii privind 

identificarea speciilor care dominau pădurea ce acoperea regiunea Batoţi în Pliocen. Deci, 

pădurea respectivă era alcătuită din forme de Fagus, Quercus, Carya, Betula, Acer, Vitis, 

Populus, ş. a., care formau vegetaţia predominantă, la care se adăugau: Glyptostrobus, 

Ulmus, Liquidambar, Alnus, Castanea, Cornus, etc. Cele mai frecvente specii sunt cele de 

Fagus şi Quercus, găsindu-se aproape în fiecare nivel cu plante fosile.  

Genul Fagus are o uimitoare variaţie foliară, care ne va permite un studiu 

morfologic de amănunt al frunzei, de fapt un studiu tafonomic. 

Pe baza paleoflorei determinate  şi a corespondenţilor actuali respectivi se pot face 

interpretări paleoecologice şi paleogeografice, urmărind realizarea unei reconstituiri 

paleogeografice în primul rând a Ponţianului din sud-vestul Olteniei. 

O încercare de reconstituire paleogeografică a regiunii se poate realiza urmărind: 

- aspectul regiunii în momentul sedimentării depozitelor; 

- numărul probabil al locurilor de sedimentare, respectiv al lacurilor; 
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- înălţimea locului de sedimentare.  

Pentru a putea reconstitui aspectul paleogeografic al regiunii în timpul Ponţianului va 

trebui să facem abstracţie de întregul aspect orohidrografic actual al regiunii. Flora de la 

Batoţi este mărturia unei păduri ce a ocupat fie în mod diferenţiat, fie ca un tot unitar 

această regiune. Mărturiile ei sunt păstrate în argilele depuse. 

Se va urmări numărul şi succesiunea lacurilor, nu se poate în nici un caz preciza câte 

lacuri au ocupat la un moment dat aceasta regiune. Probabil, unele erau în situaţia de lac 

propriu-zis, iar altele pe cale de colmatare, respectiv de înmlăştinire. Prezenţa acestora din 

urmă ne este atestată de resturile de Glyptostrobus europaeus şi Byttneriophyllum 

tiliaefolia, elemente care în asociaţie cu Alnus cecropiaefolia formau o asociaţie tipică 

pentru Miocenul superior. Pe baza existenţei acestei asociaţii în câmpia deltaică 

superioară, a deltei ponţiene (Popescu, 2001) probabil s-au acumulat turbării care au fost 

erodate. Pentru precizarea altitudinii locului de sedimentare, ne orientăm după ecologia 

corespondenţilor actuali ai vegetaţiei dominante.  

Abundenţa vegetaţiei din regiune nu trebuie considerată un fapt ieşit din comun. 

Încă din 1936, E. Pop afirma că trecerea de la Miocen la Pliocen se face cu o îmbogăţire 

notabilă de taxoni, afirmaţie ilustrată şi de flora de la Chiuzbaia.  

Cu toate că în prezent flora de la Batoţi nu reprezintă decât 15 % din numărul de 

specii ale florei ponţian superior de la Chiuzbaia (Givulescu, 1990), proporţional, cele 

două flore au aceeaşi caracteristică: dominanţa elementelor nord american atlantice, 

secondate de cele estasiatice. 

Prin coroborarea rezultatelor cercetărilor anterioare este evidenţiată (Diaconu et 

al., 2003), importanţa micro- şi macroflorei de la Batoţi (Mehedinţi) în contextul 

patrimoniului paleofloristic din România. Astfel, prin poziţia sa stratigrafică, flora de la 

Batoţi pe baza amprentelor foliare prezintă singura floră ponţian inferioară cunoscută până 

în prezent în România, iar pe baza conţinutului palinologic Petrescu et al., (2002) afirmă 

că, în România şi în ţările vecine nu se cunoaşte o microfloră aşa de bogată şi 

diversificată.    

Flora de la Batoţi reprezintă o etapă importantă în cunoaşterea evoluţiei vegetaţiei 

fosile a ţării şi a judeţului Mehedinţi.   

În concluzie, punctul fosilifer Batoţi va fi un depozit de referinţă pentru paleoflora 

întregului Paratethys şi va deveni unul din locurile fosilifere importante din ţară propus 

pentru includerea lui într-o viitoare rezervaţie naturală.  
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MODUL DE VIAŢĂ ŞI IMPORTANŢA MUŞCHILOR 
 

Codruţa DOBRESCU
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 Muşchii (Fil. Bryophyta) au cucerit uscatul şi îl populează cu un număr 

covârşitor de tipuri. Sunt interesanţi şi prin adaptările lor la acest spaţiu vital: 

 Rezistenţa puternică la uscăciune; 

 Limitarea, respectiv reglarea transpiraţiei prin diferite mecanisme (cuticulă, 

prezenţa stomatelor, straturi de protecţie a gameţilor şi a sporogonului, creşterea 

lor sub formă de covoraş); 

 Capacitatea lor de absorbţie, depozitare şi conducere a apei; 

 Dezvoltarea diferitelor forme de viaţă adaptate la sol: tufă (Dicranum), perniţă 

(Grimia), covor (Plagiothecium), pâslă (Brachitecium), coadă (Leucodon), evantai 

(Neckera), dendroid (Climacium); 

 Strecurarea în locuri favorabile şi adaptarea la locuri extreme.  

Marea majoritate a muşchilor, ca higrofite, este răspândită, în principal, în regiuni 

cu umiditate mare, în păduri şi mlaştini.  

O mare diversitate de forme, printre care şi muşchii atârnători cu lungimi de 

aproximativ 1 m şi epifiţi, o posedă cei de la tropice, care se găsesc îndeosebi în păduri cu 

umiditate foarte mare şi temperaturi relativ scăzute, precum şi în păduri muntoase, 

deoarece mecanismele lor de reţinere capilară a apei sunt diversificate.  

Ei pot ocupa şi suprafeţele superioare ale frunzelor altor plante. Asemenea muşchi 

epifiţi sunt semiparaziţi, rizoizii lor pătrunzând prin cuticula frunzei gazdă pentru a prelua 

apa şi sărurile minerale.  

Muşchii frunzoşi din zonele moderate arată adesea un ritm de creştere neobişnuit, 

condiţionat de anotimp. Ei rămân verzi pe întreg anul, păstrându-şi frunzele şi iarna, 

asemănător muşchii hepatici folioşi.  

Muşchii sunt asociaţi în cadrul formaţiunilor dominate de fanerogame sau în 

societăţii proprii subordonate (sinuzii), adesea împreună cu lichenii. Ei alcătuiesc 

formaţiuni proprii numai în Arctica (tundră) şi în turba de Sphagnum, unde producţia de 

materie a unui covor de muşchi atinge valoarea cea mai ridicată, cu substanţă uscată în 

cantitate de 200-900 g/m
2
/an. Acest lucru corespunde cosirii unei pajişti de calitate medie.  
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Muşchii xerofiţi posedă o mare capacitate de rezistenţă contra uscăciunii şi a 

temperaturilor înalte şi se pot menţine mult timp (Tortula muralis – aproximativ 14 ani) în 

stare de aer uscat, fără a-şi pierde capacitatea de viaţă. 

Muşchii expuşi din plin la soare, datorită uscăciunii, cresc adesea sub formă de tufe 

scurte şi de perne compacte, având, de multe ori, un aspect gri-argintiu datorită unor lungi 

vârfuri moarte ale frunzei. Asemenea „perdea de sticlă” acţionează, probabil, ca protecţie 

contra luminii şi pentru a încetini transpiraţia.  

Marginile unistratificate ale frunzei de Polythrichum piliferum sunt boltite peste 

partea pluristratificată şi prevăzută cu lamele asimilatoare, protejând astfel împotriva 

uscăciunii, ca un rulou.     

Referitor la temperatură, muşchii pot suporta valori extreme: îi găsim pe stâncile 

munţilor înalţi, precum şi în Arctica şi Antarctica pe de o parte, iar pe de altă parte, în 

locuri însorite, cu temperaturi ale solului de până la 70
0
C. În urma unui experiment s-au 

observat câţiva muşchi frondoşi care au putut supravieţui timp de ½ oră la o încălzire de 

110
0
C. În general, muşchii expuşi unor asemenea condiţii extreme cu uscăciune mare, 

temperatură ridicată şi radiaţie puternică se descurcă cu o intensitate luminoasă mai redusă 

decât fanerogamele, de aceea ei pot pătrunde chiar şi în interiorul peşterilor şi pot să se 

dezvolte pe sol de pădure şi în alte locuri umbroase îndeosebi sub formă de covor şi pâslă.  

Mai multe tipuri de muşchi s-au adaptat din nou la viaţa în apă (hidrofiţi), la aceştia 

refăcându-se canalele de conducere externe şi interne. Fontinalis antipiretica şi alţi 

muşchi de apă sunt sensibili la uscăciune prelungită. Muşchii din pâraiele calcaroase şi 

cascade (Eucladium verticillatum, Bryum pseudotriquetrum, Cratoneuron commutatum) 

au, pe lângă diferite specii de cianofite şi Chara, o contribuţie substanţială la formarea de 

tuf calcaros, preluând din apă dioxidul de carbon, extrag apoi, prin precipitare, 

hidrocarbonaţi dizolvaţi în calitate de carbonat de calciu greu solubil.  

Puţini muşchi frondoşi (specii de Pottia) cresc ca halofiţi pe malul mării şi în alte 

locuri sărate.  

Ca simbionţi, specii de Blasia şi Anthoceros conţin alge albastre verzi de tipul 

Nostoc.  

Un număr foarte mic de muşchi cresc în situri foarte specifice cum ar fi unele specii 

care se întâlnesc în coarnele şi oasele renilor morţi, sau cele care apar pe excrementele 

animalelor ierbivore, în timp ce altele cresc doar pe excremente de animale carnivore. 

Din punct de vedere practic, muşchii, cu excepţia genului Sphagnum, nu prezintă o 

importanţă deosebită. În păduri, muşchii alcătuiesc un strat care reţine o mare parte din 

apa de ploaie în frunzişul des al pajiştilor pe care le formează. Prin aceasta, ele menţin un 

timp îndelungat nu numai umezeala solului, ci şi a aerului, contribuind astfel la stabilirea 

unor condiţii microclimatice care favorizează dezvoltarea altor specii de plante.  

Alături de licheni şi de algele albastre-verzi, muşchii, prin rizoizii lor, contribuie 

neîncetat la descompunerea şi fărâmiţarea rocilor, pregătind un substrat ce va fi utilizat 
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ulterior de plantele superioare şi, prin aceasta, contribuind la formarea solurilor. De 

asemenea, ei sunt indicatori de calciu, de aciditate şi salinitate a solului. 

Datorită lipsei vaselor conducătoare lemnoase şi liberiene, briofitele sunt moi şi 

pliabile, motiv pentru care păsările le utilizează la construcţia cuiburilor. David Breil şi 

Susan Moyle, în cursul unor cercetări efectuate în anul 1975, au identificat 65 de specii de 

briofite folosite de păsări pentru construcţia cuiburilor lor. 

Mai multe specii de muşchi sunt folosite la împachetarea şi transportul unor obiecte 

de artă sau a obiectelor fragile.   

Genul Sphagnum, considerat din punct de vedere geografic aproape cosmopolit, 

datorită răspândirii lui din munţii de la tropice spre sud şi spre nord, peste zonele 

temperate, până în zonele subantarctice şi arctice, în regiunile nordice ale globului, devine 

dominant, formând mlaştinile de turbă (tinoave, turbării). Reprezentanţii acestui gen cresc 

in fiecare an în partea superioară a lăstarilor lor, iar în regiunea inferioară mor treptat. Din 

aceste părţi bazale, nedescompuse total, la care se pot adăuga şi alte resturi vegetale, se 

formează turba. 

Încă din Primul Război Mondial, în Franţa, în perioade de criză a lipsei de bandaje, 

asistentele au folosit, la rănile soldaţilor, plante de Sphagnum, ca înlocuitori de vată şi au 

observat că acestea nu se mai infectau, aşa cum se întâmpla în cazul folosirii bandajelor 

convenţionale. Astfel au fost descoperite proprietăţile bactericide şi bacteriostatice ale 

acestui muşchi. 

Importanţa economică a muşchilor Sphagnum  apare din utilizarea turbei ca aşternut 

pentru animale, combustibil şi sub formă granulată, folosită în horticultură pe scară largă, 

ca sursă de humus. 

Cercetarea depozitelor de turbă oferă informaţii extrem de importante în legătură cu 

schimbările climatului şi a învelişului vegetal în decursul epocilor din istoria Pământului, 

turbăriile fiind adevărate muzee naturale vii, în care s-au conservat numeroase specii. 

De menţionat este şi faptul că muşchii, în general, nu sunt atacaţi de insecte şi nici 

nu sunt, decât în mod excepţional, consumaţi de animale.   

Muşchii nu au o importanţă practică deosebită, însă au o răspândire extraordinară, 

se întâlnesc la tot pasul, imprimând, de multe ori, aspectul specific al vastelor peisaje 

arctice (tundre) şi al regiunilor alpine şi subalpine ale munţilor din toate părţile lumii.         
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F1TOCENOZA - O ADEVARATĂ CETATE VEGETALĂ 
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Plantele nu cresc (aproape) niciodată singuratice în natură, ci în cele mai diverse 

combinaţii, de la unele simple, până la cele mai complexe. Extrem de rar, în condiţii 

vitrege, putem observa plante solitare, cum ar fi pe pereţi de stânci {Campanula 

crassipes), dune de nisip, halde de steril şi chiar în apă. Plante singuratice (solitare) mai 

putem vedea în glastre (o plantă ornamentală) sau în gradină (un pom, numai aparent 

solitar, pentru că sub el cresc multe ierburi). 

Combinarea plantelor se poate realiza între indivizii aceleiaşi specii, combinaţie 

monospecifică, cum ar fi un desiş de stuf (Phragmites australis), dacă nu luăm în 

consideraţie numeroasele alge sau ciuperci parazite care scapă ochiului, o grupare de 

broscariţă (Potamogeton) într-un lac, dacă excludem algele etc., sau între indivizii mai 

multor specii, combinaţie multispecifică, cum ar fi o pădure sau o pajişte în care 

coabitează indivizii unui număr mare de specii. 

Numărul indivizilor diferitelor specii în combinaţii este determinat de condiţiile 

ecologice, de latitudine, de altitudine şi, uneori, de vechimea combinaţiei. Astfel, în 

pustiuri se găsesc numai câteva exemplare pe metru pătrat, la fel în nordul extrem sau pe 

piscurile alpine, în timp ce în condiţii favorabile s-au înregistrat până la 5000 de 

exemplare de plante anuale pe metru pătrat. 

F1TOCENOZA. Dacă vom urmări o haldă de steril - care reprezintă un habitat 

primar (pe care n-au mai crescut plante) - observăm, după un timp, indivizi izolaţi ai unor 

plante anuale sau perene care au mijloace eficiente de transport al diasporilor (al fructelor 

sau seminţelor). Când aceste plante pioniere fructifică în sezoanele următoare, numărul 

indivizilor sporeşte, altele însă, cum ar fi cele perene, nu ajung prea repede să fructifice, 

dar la început îşi sporesc numărul pe cale vegetativă şi alcătuiesc un pâlc, cum este 

podbalul (Tussilago farfara). În decursul zecilor de ani, plantele încep să amelioreze 

substratul prin părţile uscate care le cad, să recepţioneze materialul adus de vânt, creând 

condiţii şi pentru instalarea altor specii, încât se ajunge, după un timp îndelungat, la 

saturarea teritoriului cu indivizii diferitelor specii, între care se instaurează concurenţa 

pentru substanţe nutritive, apă şi, mai târziu, pentru lumină şi spaţiu. S-a construit astfel o 

societate vegetală – fitocenoza (de la phyton - plantă şi coenosis - grupare). Concurenţa se 
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manifestă atât între indivizii diferitelor specii, cât mai ales între indivizii aceleiaşi specii 

care au cerinţe ecologice similare, adică este o concurenţă interspecifică şi una 

intraspecifică. Concurenţa produce moartea unor indivizi, înăbuşirea altora care nu mai 

înfloresc şi nu mai fructifică, sau chiar eliminarea totală a indivizilor unor specii (de 

regulă cele perene înlătură pe cele anuale), dar concurenţa este, în acelaşi timp, factorul 

care defineşte  alcătuirea floristică (adică numărul de specii şi de indivizi care o compun) 

şi structura (adică modul cum sunt dispuse elementele componente ale cetăţii vegetale, 

pe fondul condiţiilor ecologice). Fenomenul de înfiripare sau de colonizare a plantelor pe 

un teritoriu nou, neocupat se numeşte ecesis (ecesys). Acum ştim ce este fitocenoza: orice 

grupare de plante, cu o anumită alcătuire şi structură, care ocupă un teritoriu specific (o 

pădure de stejar (Quercus robur), un desiş de stuf (Phragmites australis), un făget cu 

brusture negru (Fagus sylvatica cu Symphytum cordatum) etc. 

Fitocenozele sunt foarte diferite din cauza combinaţiilor neaşteptate de specii, ele 

variind latitudinal şi altitudinal. Ştiinţa care Ie studiază se numeşte Fitocenologie, 

cunoscută şi ca Fitosociologie. Părintele fitosociologiei moderne a fost J. Braun-Blanquet, 

iar la noi, Al. Borza. 

Fizionomia fitocenozelor. Aspectul extern al fitocenozelor este mult diferenţiat, 

depinzând de alcătuirea floristică (de la fitocenoze ierboase scunde, la pădurea de molid), 

de faza prin care trece fitocenoza (primăvară-iarnă) şi, bine-înţeles, de influenţa omului 

asupra vegetaţiei. 

Structura fitocenozelor. Pe măsură ce fitocenozele devin saturate în indivizii 

diferitelor specii, concurenţa se intensifică, unii indivizi, respectiv  specii, sunt eliminaţi, 

ajungându-se la realizarea unei structuri orizontale şi verticale adecvate pentru folosirea 

deplină a condiţiilor ecologice (nutrienţi, apă, lumină). Pe orizontală plantele sunt dispuse 

amestecat sau în pâlcuri, iar pe verticală în straturi atât aerian, cât şi subteran. 

Fitocenozele nediferenţiate au 1-2 straturi, iar cele bine structurate 4-5 straturi, adică devin 

adevărate cetăţi vegetale, construcţii complexe de folosire eficientă a mediului. Cea mai 

complexă societate vegetală este pădurea virgină, cu precădere cea ecuatorială, în care se 

deosebesc: stratul muşchilor şi lichenilor, al ierburilor, al arbuştilor şi al arborilor. 

Durata fitocenozelor. Cele mai simple şi de scurtă durată sunt fitocenozele de 

buruieni anuale, numite uneori aglomerări  întâmplătoare, care îşi modifică alcătuirea 

floristică de la an la an; mult mai durabile sunt fitocenozele de ierburi perene din pajişti şi 

cele mai longevive sunt arboretele. 

ASOCIAŢIA VEGETALĂ. Fitocenozele sunt nişte entităţi concrete, pe care Ie 

putem vedea şi cerceta în natură, dar fiind atât de variate s-a simţit nevoia unei 

generalizări (tipizări) a fitocenozelor similare, cum ar fi, de pildă, făgetul cu brusture 

negru care apare în Bucegi, Ceahlău, Penteleu etc., dar şi a unei clasificări a lor. Pentru a 

putea caracteriza global acest făget trebuie să punem împreună descrierile din locurile 

unde l-am găsit, într-un tabel sintetic. Descrierea (sau proba) unei fitocenoze se numeşte 

releveu şi se execută pe suprafeţe delimitate a căror mărime diferă de tipul de vegetaţie, 
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de la decimetri pătraţi (pentru muşchii de pe trunchiuri) la hectare (pentru păduri) şi 

cuprinde, pe lângă situaţia ecologică detaliată, toate speciile de plante însoţite de un indice 

cantitativ de la + la 5. Astfel, tabelul sintetic, cu toate releveele, facilitează trecerea de la 

fitocenozele concrete, la o generalizare şi abstractizare (tipizare), numita asociaţie 

vegetală, în cazul nostru asociaţia de fag (Fagus sylvatica) cu brusture negru (Symphytum 

cordatum) din toate locurile unde am înregistrat-o. Reţinem acum că asociaţia vegetală 

este unitatea de bază în fitosociologie, comparabilă cu specia din fitotaxonomie, 

reprezentată în natură prin fitocenoze, numite şi indivizi de asociaţie. 

Denumirea asociaţiei. Numele asociaţiilor provine totdeauna de la numele unor 

specii componente semnificative, adică de la speciile caracteristice sau/şi dominante 

(edificatoare, constructoare), de la una sau, obişnuit, de la 2(3). Speciile caracteristice 

(fidele) sunt acelea care apar numai într-o asociaţie. Numele asociaţiei de la o singură 

specie, să zicem de la Fagus sylvatica, se formează adăugând la rădăcina numelui generic 

Fagus terminaţia - etum, iar epitetul specific (sylvatica) se trece la genitiv şi rezultă 

Fagetum sylvaticae. De la două plante, dintre care una este caracteristică şi se aşează 

prima (Symphytum cordatum), iar cealaltă dominantă şi se aşează a doua (Fagus 

sylvatica), se adaugă rădăcinii numelui generic al speciei caracteristice vocala de legătură 

o (Symphyto), iar epitetul specific se pune la genitiv (cordatae) şi specia dominantă se 

scrie ca mai sus, numele lor fiind unite prin cratimă, rezultând Symphyto cordatae - 

Fagetum sylvaticae. 
Clasificarea asociaţiilor. Am văzut că fitocenozele sunt tipizate ("topite") în 

asociaţii, care, la rândul lor, sunt inserate într-un sistem ierarhizat de clasificare. Cu 

clasificarea asociaţiilor se ocupă sintaxonomia. Unitatea de clasificare se numeşte 

sintaxon (pentru că se referă la grupări de plante), comparabil cu taxon sau fitotaxon din 

Taxonomia plantelor. Clasificarea are cel puţin patru trepte fundamentale: (1) Asociaţia, 

cu terminaţia -etum (Fagetum sylvaticae), este treapta (unitatea, rangul) de bază în 

sintaxonomie, alte trepte inferioare (mai puţin importante) şi superioare alcătuiesc 

sistemul; (2) Alianţa, cu terminaţia -ion (Fagion sylvalicae), cuprinde una sau mai multe 

asociaţii înrudite; (3) Ordinul, cu terminaţia -etalia (Fagetalia sylvaticae), cuprinde una 

sau mai multe alianţe înrudite şi (4) Clasa, cu terminaţia -etea (Fagetea sylvaticae), 

cuprinde unul sau mai multe ordine înrudite. Se observă că terminaţia de rang este situată 

la primul termen al numelor. Unităţile subordonate asociaţiei sunt subasociaţia, varianta 

şi faciesul. 

Concluzie. Fitocenoza este o parcelă concretă a învelişului vegetal, cu alcătuire şi 

structură specifice, deosebită de cele vecine, comparabilă cu individul (specimenul sau 

planta) unei specii, iar asociaţia vegetală este unitatea tipologică de bază în ierarhia 

unităţilor fitocenologice, care cuprinde totalitatea fitocenozelor cu alcătuire floristică 

uniformă, cu aceeaşi structură şi cu relaţii similare între plante şi între ele şi mediu, 

comparabilă cu specia. Când ne referim la taxonii dintr-un teritoriu vorbim de floră, iar 

când ne referim la sintaxonii (grupările) de plante vorbim de vegetaţia acelui teritoriu. 
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În categoria solurilor saline şi alcalice, ce ocupă în ţara noastră circa 300.000 ha, 

sunt grupate toate solurilor cu un conţinut de săruri uşor solubile în apă, mult ridicat peste 

limita suportată de speciile spontane sau cultivate. Cunoscute în literatură ca soluri 

halomorfe şi hidrohalomorfe, iar în practica agricolă ca săruri, soluri sărăturate, slatini sau 

sicuri, acestea sunt populate de pajişti slab productive şi cu valoare furajeră scăzută. 

Ţinând cont de condiţiile pedogenetice, putem grupa aceste soluri în două categorii: 

de origine primară şi de origine secundară. 

Solurile saline şi alcalice de origine primară iau naştere în condiţii de pedogeneză 

specifice şi anume: substrat litologic bogat în săruri şi ape freatice puternic mineralizate. 

Solurile saline şi alcalice de origine secundară sunt formate în mod obişnuit pe 

seama unor soluri fertile, prin îmbogăţirea în săruri uşor solubile, în urma unor activităţi 

umane neraţionale, cum ar fi: irigaţiile organizate şi aplicate necorespunzător, folosirea 

unor ape reziduale bogate în anumite săruri sau întrebuinţarea unor amendamente şi 

îngrăşăminte contraindicate. 

După conţinutul în săruri, distribuirea lor ca şi raportul anionilor pe toată adâncimea 

profilului de sol, solurile saline şi alcalice se pot clasifica astfel: 

1. Solonceacuri reprezentate prin soluri bogate în săruri de sodiu uşor solubile, 

cloruri, sulfaţi şi carobataţi în orizontul superficial, de regulă associate cu săruri de calciu 

şi magneziu. După locul de formare se pot deosebi solonceacuri de tip marin litorale 

(grindul Chituc, Delta Dunării) şi lagunare (în jurul lacurilor Techirghiol, Năvodari). Cele 

de tip continental se împart în: solonceacuri de fâneaţă (valea Călmăţuiului, valea Iencii, 

zona de devagare a Mureşului şi Crişurilor), solonceacuri lacustre (în jurul lacurilor 

Tătarul, Plopul, Lacu-Sărat) şi reziduale cum sunt cele situate în zona cutelor diapirice. 

Vegetaţia solonceacurilor este reprezentată de specii aparţănând alianţei Thero-

Salicornion, specifice sărăturilor puternice, fiind cantonată cu precădere în 
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microdepresiuni cu exces de umiditate cel puţin în prima jumătate a anului. De aceea, 

asociaţiile specifice solonceacurilor se evidenţiază în a doua parte a sezonului de 

vegetaţie, spre toamnă, când pe aceste terenuri se pot întâni cele mai frecvente fitocenoze 

aparţinând următoarelor asociaţii: Salicornietum prostratae, Suaedetum maritimae, 

Salsoletum sodae şi Suaedeto-Kochietum hirsutae. 

2. Soloneţurile reprezintă soluri cu un conţinut ridicat de sodiu adsorbit şi în 

profilul cărora se disting trei orizonturi caracteristice: 

a) orizontul superior, eluvial, gros de 5-30 cm, cu un conţinut relativ redus de săruri 

solubile, fiind sărac în sesquioxizi de fier şi de mangan şi bogat în silice coloidală. Este de 

culoare alb-cenuşie şi are o structură columnară caracteristică. 

b) orizontul iluvial cu o culoare închisă-castanie, cu o reacţie alcalină şi se prezintă 

mai bogat în fracţiuni mecanice argiloase decât orizontul superior aluvial. În stare umedă 

acest orizont se gonflează, devenind vâscos şi impermeabil pentru apă şi aer, ceea ce face 

ca după ploaie apa să stagneze la suprafaţă producând formarea de băltoace. Prin uscare 

acest orizont se contractă puternic producându-se crăpături până la adâncimea de 40-50 

cm. Tasările şi crăpăturile au dus la formarea unui microrelief foarte accidentat, alcătuit 

din mici depresiuni şi praguri de eroziune. 

c) orizontul iluvial bogat în săruri uşor solubile, fiind un fel de solonceac subteran. 

Vegetaţia este dominată de specii caracteristice alianţei Puccinellion limosae, cele mai 

frecvente asociaţii fiind: Puccinellietum limosae, Aeluropetum littoralis, Aeluropo-

Puccinellietum limosae, Plantaginetum maritimae, Staticeto-Artemisietum monogynae, 

Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae, Camphorosmetum annuae, Obionetum pedunculatae, 

Obionetum verruciferae, Agropyretum elongati etc. 

3. Solodiile iau naştere în mod frecvent în urma stagnării apei la suprafaţa 

soloneţurilor. De aceea, în solodii sunt aproape întotdeauna evidente structurile columnare 

şi alte caractere ce trădează faza anterioară de soloneţ. 

Dintre elementele floristice specifice solodiilor se pot aminti cele grupate în alianţa 

Cypero-Spergularion: Acorellus pannonicus, Chenopodium glaucum, Crypsis aculeata, 

Heleochloa alopecuroides, Heleochloa schoenoides, Spergularia salina şi Spergularia 

maritima. Acestea formează fitocenoze cantonate pe fundul microdepresiunilor secate la 

sfârşitul verii, acolo unde solul este acoperit cu o crustă evidentă de săruri. 

Principalele zone în care sunt distribuite solurile saline şi alcalice din România sunt:  

- Câmpia de vest a României: interfluviile Timiş-Bega, Bega-Mureş, Crişul Negru-

Crişul Repede şi cele din jurul Careilor; 

- Depresiunile din Câmpia Română: lacurile Amara, Ianca, Lacul-Sărat, Movila 

Miresii, Esna, Lutul Alb etc; 

- Luncile râurilor din Cîmpia Română: Călmăţui, Buzău, Râmnicu-Sărat, Cricovul 

Sărat, Ialomiţa, Prahova, Câlniştea, Neajlov; 

- Lunca Dunării; 

- Nisipurile sărăturoase din Delta Dunării şi de pe litoral;  
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- Luncile râurilor din Moldova; Jijia, Bahlui, Bârlad, Crasna; 

- Podişul Transilvaniei: Băile Sărate-Turda, valea Aitonului, împrejurimile Clujului, 

Ocna Sibiului, împrejurimile Odorheiului. 

Desalinizarea solurilor, pentru transformarea acestor terenuri şi redarea lor 

circuitului economic s-a impus cu necesitate din ce în ce mai stringentă. Această 

operaţiune etse posibilă numai prin coborârea pânzei de apă freatică, în aşa fel încât să se 

împiedice acumularea sărurilor din profunzime în stratul fertil al solului. Pentru aceasta a 

fost preconizat un sisem de drenaj alcătuit din tuburi de ceramică, prevăzute cu orificii, 

tuburi care colectează apa freatică şi pe care o deversează în nişte canale colectoare. Apa 

din aceste canale mici se adună în altele mai mari, din care este condusă în reţeaua 

hidrografică naturală. 

Spălarea sărurilor din stratul fertil al solului se realizează prin apa de precipitaţii, 

care infiltrându-se în sol antrenează şi sărurile din partea superioară spre interior. Pentru a 

grăbi această operaţiune s-a procedat la inundarea (cu ajutorul pompelor) zonei supusă 

amenajărilor. Apa care a băltit o anumită perioadă a produs dizolvarea unei mari cantităţi 

de săruri pe care le-a antrenat spre canalele colectoare. Astfel s-a produs o desalinizare 

destul de pronunţată a solului, în special în primii 20-30 cm, adică acolo unde se găseşte în 

general sistemul radicular al plantelor. 

Micşorarea concentraţiei sărurilor a permis instalarea a numeroase specii cu valoare 

mai ridicată dintre care pe primul loc menţionăm Puccinellia limosa ce alcătuieşte în 

prezent fondul vegetaţiei pe terenurile din partea de sud-vest a comunei Traian spre 

Comăneasa(jud. Brăila), acolo unde s-a urmărit de noi fenomenele de ameliorare. 

Procesul de înţelenire a decurs relativ rapid în urma desalinizării solurilor prin 

spălare. În vegetaţia iniţială obligatoriu halofilă cu: Salicornia, Suaeda, Obione, etc. au 

început să apară specii care indică o sărăturare mai slabă cum sunt: Bassia hirsuta, 

Camphorosma annuua, Hordeum hystrix, apoi s-a instalat în masă Puccinellia limosa, 

Puccinellia distans, Taracacum bessarabicum. In prezent procesul de evoluţie al 

vegetaţiei continuă, instalându-se şi alte specii cu valoare furajeră ridicată ca: Medicago 

lupulina, Trifolium fragiferum, Lotus tenuis. 

Pe terenurile răscolite, acolo unde a fost împrăştiat pământul provenit din escavarea 

canalelor colectoare mai mari, apar specii segetale ca: Erysimum repandum, Senecio 

vernalis, Hordeum murinum etc. 

Microdepresiunile unde apa a băltit o perioadă îndelungată sunt populate cu specii 

plaustre, dintre care mai frecvent întânite sunt: Phragmites australis, Typha laxmannii, 

Typha angustifolia, Bolboschoenus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani etc. 

Pe măsură ce nivelul apei freatice a scăzut şi în aceste microdepresiuni, excesul de 

umiditate fiind colectat de canalele de drenaj, aceste specii palustre nu mai au condiţii 

optime de dezvoltare. Se constată în aceste japşe o evoluţie a vegetaţiei cu instalarea unor 

specii cu Juncus gerardi, Puccinellia distans, P. limosa, Trifolium fragiferum şi Agrostis 

stolonifera, care acoperă aproape complet substratul. Acelaşi proces de restrângere a 
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vegetaţiei puternic halofile dominată de speciile: Salicornia prostrata, Suaeda maritima, 

Obione pedunculata se petrece în mod similar, instalându-se fitocenoze dominate de 

Puccinellia limosa şi Puccinellia distans. Acestea pregătesc terenul pentru instalarea 

ulterioară a vegetaţiei xero-mezofile dominată în stadiile iniţiale de asociaţia Cynodonti-

Poëtum angustifoliae sau în apropierea localităţilor de Cynodonto-Atriplicetum tataricae.  

Instalarea acestui tip de vegetaţie indică stadiul avansat de desalinizare şi 

capacitatea acestuia pentru realizarea unor producţii agricole eficiente. Procesele naturale 

de evoluţie a vegetaţiei pe aceste terenuri trebuiesc monitorizate pe perioade destul de 

mari pentru a preîntâmpina eventualele resalinizări secundare ale solurilor, care implicit ar 

duce la reinstalarea vegetaţiei iniţiale halofile, cu pajişti slab productive. 

De aceea, aceste procedee hidroameliorative trebuiesc însoţite de aplicarea 

concomitentă a unor măsuri agrotehnice ca: amendamente cu fosfogips, spumă de var, 

singure sau în combinaţie cu gunoi de grajd, aplicarea de îngrăşăminte minerale azotoase 

(sulfat de amoniu şi azotat de amoniu), superfosfat de calciu şi sare potasică, etc. 

Totodată, folosirea unor tehnici agricole speciale şi efectuarea de supraînsămânţări pe 

aceste terenuri, vor duce la păstrarea conţinutului iniţial de substanţe nutritive, serios 

ameninţat prin procesele de spălare. 
 

 

 

FĂGETELE  DIN MASIVUL LEAOTA 
 

Monica NEBLEA
*
 

                                                                        

Între râurile Prahova şi Dâmboviţa se întinde lanţul muntos al Masivului Bucegi, 

format din două grupe: Bucegii propriu-zişi, între Valea Prahovei şi Valea Brăteiului şi 

Leaota, între Valea Brăteiului şi Valea Dâmboviţei. 

Aria geografică a Masivului Leaota este delimitată la vest de apa Dâmboviţei, care-l 

separă de Iezer-Păpuşa, spre nord se întinde culoarul Rucăr-Bran, mărginit de culmile 

Branului, ce-l separă de Piatra Craiului. Limita de răsărit este marcată de Valea Brăteiului, 

care are, pe stânga, culmea sud-vestică a Bucegilor, Culmea Strunga. Spre sud, Masivul 

Leaota face trecerea către zona subcarpatică, prin culmi şi piscuri prelungi.  

Majoritatea culmilor sunt sculptate în cristalinul seriei de Leaota, corespunzând 

faciesului de şisturi verzi. În partea de nord-vest se află singurul segment calcaros, 

reprezentat de calcare titonice de vârstă jurasică în Piatra Dragoslavelor, cheile din jurul 

muntelui Ghimbav şi partea vestică a muntelui Sîntilie (Valea Crovului, Valea Rudăriţei). 

Edificiul muntos al Leaotei se caracterizează printr-o bogată reţea hidrografică, 

variabilă în funcţie de relief şi substratul litologic . 
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Masivul Leaota se caracterizează printr-un climat umed şi răcoros în etajul montan 

şi altul umed şi rece în etajul subalpin şi alpin. Varietatea acestui climat determină 

diversitatea floristică a regiunii studiate şi diversele aspecte pe care le îmbracă covorul 

vegetal, în funcţie de etajul de vegetaţie şi de orientarea versantului. 

În marea lor majoritate, făgetele din Masivul Leaota formează biocenoze forestiere 

seminaturale, în care omul a intervenit, dar fără să modifice substanţial strucutra şi 

funcţiile pădurii, precum şi mediul ei. Extensia altitudinală a fagului în acest masiv se 

realizează până la 1400 m, înaintarea fiindu-i stăvilită, la înălţimile puternic vântuite, de 

către molid. În teritoriul cercetat, făgetele ocupă cea mai mare parte a terenurilor în pantă, 

cu mare energie de relief, dotate cu capacitate mare de regenerare chiar în urma tăierilor 

rase, practicate cu ani în urmă. 

Staţiunile în care vegetează fagul prezintă soluri uşor erozibile, nisipuri, marne, 

argile sau, dimpotrivă, soluri rendzinice, pseudorendzine, bogate în humus de tip mull, cu 

reacţie slab acidă sau bazică. Amplasarea făgetelor pe terenuri în pantă, pe substrate 

ecologice slab coezive, defrişarea, exploatarea prin tăieri rase şi succesive la intervale 

scurte, degradarea pe întinderi mari a pădurilor de fag, au determinat ca procesul de 

eroziune a solului să fie foarte activ în unele zone ale masivului. Astfel, staţiunile de 

făgete şi de amestec de fag şi răşinoase, formate pe stâncării neproductive, ocupă 

suprafeţe relativ mari. 

Cu răspândire preponderent central-europeană, fagul se dovedeşte o specie bine 

individualizată ecologic, cu multiple valenţe comportamentele faţă de variaţia factorilor de 

mediu, deci o mare amplitudine ecologică. Aşa se explică, ecologic şi istoric, interpunerea 
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acestei specii între conifere şi quercinee, specii care, în trecutul îndepărtat, s-au aflat în 

contact direct. 

Sub aspect fitocenotic, în Masivul Leaota au fost identificate următoarele unităţi 

fitocenotice de făgete: 

 

QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg. 1937 

  FAGETALIA Pawl. 1928 

 Symphyto – Fagion Vida 1959 

    Symphyto-Fagenion (Vida 1959) Soó 1964 

 Symphyto cordati – Fagetum sylvaticae Vida 1959 

 Pulmonario rubrae – Fagetum sylvaticae (Soó1964) Taüber1987 

 Leucanthemo waldesteinii–Fagetum sylvaticae (Soó „64) Taüber „87 

  Calmagrostio-Fagenion Boşcaiu et al. 1982 

 Hieracio rotundati – Fagetum sylvaticae Vida (1963) Taüber1987 

     Moehringio muscosae- Acerenion Boşcaiu et al. 1982 

 Phyllitidi – Fagetum sylvaticae Vida (1959) 1963 

Subalianţa Symphyto–Fagenion cuprinde făgete pure sau în amestec cu brad şi 

molid, aflate în stadiul de climax sau subclimax. Principalele specii de recunoaştere pentru 

această subalianţă sunt: Pulmonaria rubra, Hepatica transsilvanica, Leucanthemum 

waldsteinii, Silene heuffelii, Euphorbia carniolica, Hieracium transsilvanicum. 

Făgetele pure, încadrate în asociaţia Symphyto cordati–Fagetum sylvaticae, 

realizează o formaţiune forestieră zonală caracteristică subetajelor montan inferior şi 

mijlociu, instalate pe terenuri plane sau uşor înclinate, pe soluri brune molice, profund 

pseudogleizate, slab scheletice, bogate în humus de tip mull. Aceste fitocenoze au un 

regim fotic redus, ce favorizează apariţia speciilor nemorale sciafile, multe înflorind 

prevernal şi vernal (Anemone ranunculoides, Asarum europaeum, Dentaria glandulosa, 

Hepatica transsilvanica), dar şi specii înzestrate cu posibilităţi de propagare vegetativă 

puternică (Paris quadrifolia, Galium odoratum, Oxalis acetoslla). În pofida tinereţii lor, 

aceste făgete conservă elemente floristice ancestrale, în ambianţa lor vegetează numeroase 

elemente dacice şi daco-balcanice: Pulmonaria rubra, Hepatica transsilvanica, 

Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa. 

Pădurile de amestec de fag şi brad (Pulmonario rubrae – Fagetum sylvaticae) 

vegetează pe versanţii însoriţi şi moderat înclinaţi, cu soluri brune de pădure, bogate în 

humus de tip mull. Pe lângă speciile edificatoare, Fagus sylvatica şi Abies alba, care 

adesea sunt în raport de codominanţă, în stratul arborescent sunt prezente şi speciile Picea 

abies şi Acer pseudoplatanus. În sinuzia ierboasă se remarcă prezenţa ridicată a speciei 

Pulmonaria rubra, dar şi a speciilor caracteristice pentru alianţă. 

În teritoriul cercetat, pădurile de amestec de fag şi molid (Leucanthemo waldsteinii 

– Fagetum sylvaticae) formează o vegetaţie zonală, distribuită la limita superioară a 

făgetelor (800-1350 m), pe soluri brune şi brun-gălbui acide, bogate în humus de tip 
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moder şi azot total. Speciile arborescente edificatoare pentru asociaţie sunt Fagus 

sylvatica şi Picea abies, aflate în raport de codominanţă, dar numai la altitudini ridicate pe 

soluri scheletice fagul devine subdominant. Alături de speciile caracteristice alianţei se 

remarcă şi prezenţa unor specii caracteristice subalianţei Calamagrostio–Fagenion: 

Calamagrostis arundinacea, Veronica officinalis, Luzula luzuloides). 

Făgetele acidofile (Hieracio rotundati–Fagetum sylvaticae) vegetează pe versanţii 

înclinaţi, la altitudini cuprinse între 500-1100 m, pe soluri brune superficiale, sărace în 

humus. Aceste cenoze apar ca enclave în spaţiul făgetelor eumezotrofe, din compoziţia 

floristică a acestora făcând parte: Calamagrostis arundinacea, Luzula luzuloides, 

Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus). 

Făgetele de stâncării (pădurile de surduc, Phyllitidi-Fagetum sylvaticae) se 

întâlnesc pe terenurile calcaroase ale versanţilor ombrogeni, unde realizează o vegetaţie 

intrazonală în interiorul făgetelor. În stratul arborescent, codominante sunt Fagus sylvatica 

şi Acer pseudoplatanus, în timp ce în sinuzia ierboasă se întâlnesc, ca edificatoare: 

Stellaria nemorum, Asplenium scolopendrium. 

În ceea ce priveşte problema conservării făgetelor din Masivul Leaota, sunt de 

remarcat următoarele aspecte: 

 Acestea sunt periclitate de unele măsuri silvoculturale actuale, prin introducerea 

răşinoaselor rapid crescătoare sau alohtone. Conservarea făgetelor este necesară 

pentru elucidarea fito-istoriei, corologiei, cenologiei şi ecologiei acestor păduri, ce 

conservă ceno-componenţi importanţi pentru făgetele carpatine, stabilind legături fito-

istorice şi cenotice interesante şi cu făgetele ilirico-balcanice. 

 Se impune rolul mediogen al făgetelor pentru a menţine echilibrul prin formarea de 

soluri bogate, prin funcţia hidrologică deosebită, mai ales prin rolul antierozional, 

deoarece fagul este specia ce conferă stabilitate amestecului de răşinoase cu fag. 

 Făgetele Leaotei conservă, în mare măsură, elemente carpatice şi carpato-balcanice, 

având rol de matrice biocenologică în care s-a conservat structura populaţiilor 

autohtone. 

 

“Făgetele reprezintă ecosisteme înzestrate cu o puternică coeziune biocenotică şi o 

înaltă capacitate mediogenă. Deşi este cel mai tânăr ecosistem nemoral carpatin 

postglaciar, făgetul rămâne, totuşi, cel mai viguros, asimilând cele mai vechi populaţii 

vegetale terţiare din genofondul autohton.” (N. Boşcaiu, 1982). 

 
 

 

 

 
 



ECOS - 2004 

 

58 

 

 

ISTORIA HERBARULUI 
 

Valeriu ALEXIU
*
 

                                                                        
 Cele mai vechi herbarii, cunoscute astăzi, sunt cele găsite în arhivele italiene, în 

biblioteca Angelica din Roma. Ele datează din clasicism, unul dintre ele aparţinând 

medicului Petrolini, prieten al lui Aldrovandi, celălalt, probabil, aparţinând chiar lui 

Aldrovandi însuşi. Ele au o mare însemnătate pentru istoria botanicii, arătând că, după 60 

de ani de la descoperirea Americii, de exemplu, porumbul era cunoscut în Italia, la fel 

trestia de zahăr, Opuntia, Tagetes etc., plante aduse din Mexic de către Cortez. 

 În secolele XVI-VII, s-a acumulat o mare cantitate de material botanic. Prin 

descoperirea Americii şi prin marile călătorii geografice a fost descris un mare număr de 

specii de plante, impunându-se, astfel, găsirea unor sisteme de clasificare a acestora. 

Începând cu secolul al XVI-lea, ca rezultat al marilor călătorii, prin care se descoperă noi 

teritorii cu noi specii de plante, sunt aduse şi aclimatizate exemplare cultivate în grădini 

speciale care, cu timpul, au primit denumirea de “grădini botanice” (Padua–1545, 

Bologna–1567, Leida–1577, Heidelberg–1593). Acum se pun bazele metodei de 

conservare a plantelor prin uscare şi presare, constituindu-se primele colecţii cunoscute 

sub numele iniţial de “hortus siccus”, iar mai târziu de “herbar”. În felul acesta se ajunge 

la acumularea unui material botanic foarte bogat care, pentru a fi studiat, se impunea a fi 

sistematizat. 

Herbarul lui Ulise Aldrovandi (datând din 1554) are 17 volume, conţinând 5065 de 

plante în 4378 coli. În 1796 a fost dus la Paris, dar, în urma Congresului de la Viena, din 

1815, a fost restituit italienilor. Astăzi el poate fi cercetat în Grădina Botanică din 

Bologna. 

 Un alt herbar este cel al lui Andrea Cesalpino, din 1568. El este mult mai mic, 

conţinând numai 768 de coli. Are meritul de a fi realizat după o primă încercare de 

clasificare. 

 În Franţa, Jean Girault lasă urmaşilor un herbar conţinând 313 coli cu plante cusute 

pe hârtie. Medicul german L. Rauwolff din Ausburg, vestit prin călătoriile sale în Orient, 

lasă un herbar format din patru volume, astăzi parte componentă a herbarului Rijks din 

Leyda. Acest herbar conţine plante din Franţa, Italia şi Elveţia. După moartea lui 

Rauwolff, herbarul ajunge în proprietatea prinţului Bavariei, apoi, în timpul războiului de 

30 de ani, aparţine suedezilor, de unde ajunge la Leyda, în posesia profesorului Isaak 

Voss. Englezii i-au oferit 8000 de mărci pentru herbar, dar au fost refuzaţi. 
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 Hieronimus Harder din Ulm realizează un herbar cu plante din Alpii suabi. Primul 

său herbar, de 430 de plante, aparţine astăzi Academiei forestiere din Therandt. Plantele 

sunt lipite pe ambele feţe ale hârtiei. Hardier întregeşte, prin desene, rădăcinile, bulbii şi 

fructele cărnoase. În herbarul său apare şi pătlăgeaua roşie, citată, în 1560, pentru prima 

dată, de Anguillara sub numele de “Pomi de Peru”. Al doilea herbar al lui Harder a fost 

achiziţionat de Muzeul de Ştiinţe Naturale din Viena. 

 Toate aceste preocupări de herbaristică din Franţa, Italia, Germania sunt influenţate 

de apariţia lucrării lui Brunfelds, “Carte despre buruieni”. Herbariile erau, în acea vreme, 

simple curiozităţi, ceea ce reiese şi din faptul că Cesalpino şi Harder le donau prinţilor. 

Aceste culegeri de plante uscate nici nu se numeau herbarii, ci “carte de buruieni” sau 

“codex”. Prima denumire de “Herbarium vivum” aparţine medicului Gaspar Ratzenberg 

(1572-1598) din Naumburg. Botanistul Bauhin foloseşte termenul de “hortus siccus” 

(grădină uscată), în anul 1620. Adrian Spiigel (1606) foloseşte termenul de “hortus 

hyemaliis” (grădină de iarnă). El dă şi câteva indicaţii, pentru prima dată, de realizare a 

unui herbar. 

 K. Gesner foloseşte, pentru prima dată, cuvântul Herbarium pentru o colecţie de 

plante uscate, în 1556. Termenul nu a fost acceptat imediat. Chiar Linnée, în 1756, 

vorbeşte tot de “hortus mortus” (grădină moartă), iar Erhart, pentru colecţia sa de 

exsiccate, folosea, în 1780, numele de “Phytophylecium”. 

 După cum ne relatează reputata botanistă Ana Paucă, “vechile herbarii din secolul 

al XVI-lea se aseamănă cu acelea făcute astăzi de copii: calităţile estetice şi curiozităţile 

joacă rolul principal. Rădăcina plantelor lipseşte aproape totdeauna, în locul ei găsim 

adesea figurate ghivece, din care parcă ies plantele uscate”. 

 Multe herbarii din această perioadă au dispărut. Desigur, trebuie să existe, încă, 

herbarii păstrate în arhive, castele sau chiar mănăstiri. Dr, J. Schuster apreciază că în 

Spania sau în Anglia, multe herbarii pot exista în colecţiile particulare, necunoscute încă. 

După adoptarea nomenclaturii binare, herbariile iau o mai mare dezvoltare. Toate 

denumirile nou create erau probate prin plante păstrate în herbarii. Pentru toate speciile 

noi recunoscute, în afara denumiri binomiale latineşti, este obligatorie o descriere, 

totdeauna în latină, şi un exemplar depus într-un herbar (de exemplu, Herbarul Muzeului 

Naţional de Istorie Naturală din Paris posedă 8 milioane de eşantioane, cel al Facultăţii de 

Ştiinţe din Lyon, în jur de 4 milioane). 

Herbarul lui Linnée, împreună cu toate cărţile sale, scrisorile şi manuscrisele 

cuprinse în 26 de lăzi, au fost cumpărate cu 1088 de pfunzi, de naturalistul James Edward 

Smith. După moartea sa, colecţia a fost cumpărată de Societatea Linéeană din Londra, 

unde se află şi acum. Ca dovadă a aprecierii acestei comori ştiinţifice, regele Suediei a 

trimis o navă de război ca să prindă nava engleză ce ducea colecţia marelui botanist, 

încercare eşuată însă. 
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 În secolele XVII şi XVIII, numărul herbariilor creşte. Însuşi Goethe îşi îndreaptă 

atenţia asupra misterului plantei, acesta urmărind transformările suferite, în timpul 

creşterii şi dezvoltării, de diferite părţi ale ei. 

 Rămân remarcabile herbariile botaniştilor de Candolle, R. Brown, Al. Von 

Humboldt, Stenberg etc. Ei urmăreau morfologia, anatomia, geografia şi sistematica 

plantelor. Pregăteau apariţia inegalabilei opere darwiniene. Marile herbarii ofereau 

material de cercetare, devenind instrumentul de studiu şi al învăţământului botanic. 

 Prin apariţia revistei “Herbarium”, se realizează primul instrument de stimulare a 

schimbului de colecţii herbaristice ştiinţifice. 

 Sunt puţin cunoscute date privind marile herbarii. Despre Herbarul Muzeului 

botanic de la Berlin-Dahlem a scris J. Urbans, în 1916. Această colecţie a fost distrusă în 

urma bombardamentelor din timpul războiului mondial. 

 Rolul herbariilor ştiinţifice în învăţământul de toate gradele este imens. Niciodată 

nu se va putea înlocui planta însăşi, cu desenul sau fotografia. Herbarul, indiferent de 

valoarea desenelor şi a fotografiilor, îşi are valoarea sa. Prin el, elevii sunt puşi în contact 

direct cu natura.  

Colecţiile şi herbariile Institutelor de Biologie din ţară, de la Bucureşti, Cluj, Iaşi 

sunt adevărate comori naţionale. În cadrul universităţilor, fiecare facultate cu profil 

biologic sau agricol posedă câte un herbar ştiinţific şi didactic. De asemenea, muzeele de 

ştiinţele naturii păstrează mii de coli herbaristice, ce subliniază marea diversitate floristică 

din ţara noastră. În acest sens, Catedra de Biologie –Horticultură a Universităţii din Piteşti 

are o impresionantă colecţie herbaristică, pusă la dispoziţia studiului cadrelor universitaere 

şi a studenţilor. De asemenea, Muzeul Judeţean Argeş tezaurizează o colecţie botanică de 

cca 25.000 de coli, cu specii de plante rare, relicte, endemice şi monumente ale naturii.  

 

 

GESTIUNEA ECOLOGICĂ, VALOAREA SOCIALĂ ŞI 

POTENŢIALUL TURISTIC AL  

PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER 
 

Sorina MATACA
 *
 

                                                                        
Aspectele peisagistice ale Parcului Natural Porţile de Fier au dobândit o reputaţie 

internaţională încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Prin valorile peisagistice, la care se 

adaugă şi cele culturale, Valea Dunării a fost „predestinată” să devină un întins parc 

natural. În calitate de „parc natural”, gestiunea ecologică a Parcului Natural Porţile de Fier 

                                                 
*
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rămâne mai puţin restrictivă decât cea a unui parc naţional. Astfel, pe teritoriul Parcului 

Natural Porţile de Fier se vor putea desfăşura activităţile economice şi sociale, care nu 

afectează integritatea ecosistemelor protejate.  

 De asemenea, se vor putea desfăşura, în continuare, activităţile economice 

tradiţionale, deja integrate în peisajul autohton, ca: îndeletnicirile agricole tradiţionale, 

păstoritul cu efective de animale care nu degradează resursele furajere, ca şi pescuitul şi 

vânătoarea aflate sub un control riguros.  

În cazul activităţilor agricole se va evita utilizarea pesticidelor, ca şi fertilizările 

excesive. Există şi activităţi economice cu efecte ecologice favorabile ecosistemelor 

naturale şi seminaturale (apicultura). La rândul lor, plantaţiile de Morus nigra pot oferi 

condiţii pentru dezvoltarea sericiculturii. Un aspect important pentru prestigiul parcurilor 

naturale îl constituie păstrarea tradiţiilor culturale.  

În această privinţă este deosebit de importantă conservarea stilului local al 

construcţiilor şi amenajărilor gospodăreşti, cărora în diverse ţări ale continentului nostru 

deja li se acordă cea mai mare importanţă.  

 În vederea acestui obiectiv, ar fi de dorit ca viitoarea administraţie a Parcului 

Natural Porţile de Fier să dispună de un corp de specialişti, cunoscători ai tradiţiilor şi 

stilului local, care să avizeze toate proiectele construcţiilor de pe teritoriul parcului.  

 Ca sursă de venituri pentru populaţia din perimetrul parcului, se va 

recomanda dezvoltarea unei industrii artizanale, care să promoveze stilul local (ceramică, 

ţesături, icoane pe sticlă, diverse obiecte artizanale). Tot atât de importantă rămâne şi 

păstrarea costumelor populare, care pot stimula interesul turiştilor, mai ales cu prilejul 

unor sărbători tradiţionale.  

 Prestigiul Parcului Natural Porţile de Fier devine cu atât mai mare, cu cât 

teritoriul său va deveni un parc natural transfrontalier, alcătuit din sectorul românesc, care 

cuprinde zona Clisurii, cunoscută în toponimia populară prin denumirea de Cazanele 

Dunării şi sectorul iugoslav al Parcului Naţional Djerdap.  

 O binemeritată reputaţie a dobândit acest teritoriu în urma popularizării 

făcute de geograful francez E. Reclus (1876, 1878), care a prezentat zona Porţile de Fier în 

stadiul în care s-a aflat înaintea efectuării derocărilor pentru facilitarea navigaţiei 

danubiene. Prin calitatea ilustraţiilor, aceste volume rămân un autentic document istoric al 

epocii.  

 Promovarea turismului în acest parc natural va conduce la elaborarea unui 

sistem judicios de gestiune ecologică care să armonizeze interesele economice cu cele ale 

protecţiei. Evident, dezvoltarea unui turism adecvat intereselor Parcului Natural Porţile de 

Fier, va necesita efectuarea unor investiţii în vederea îmbogăţirii dotaţiilor existente şi 

care vor facilita accesul fluxurilor turistice.  

 Între cele mai remarcabile obiective de atracţie pentru turişti se află zona 

Clisurii, cuprinsă între Eşelniţa şi Valea Plavişeviţei, care cuprinde Cazanele Mari şi Mici, 
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Mănăstirea şi Valea Mraconiei, ca şi traseul rutier dintre Orşova şi Drobeta Turnu Severin,  

încadrat într-un peisaj de un interes estetic remarcabil.  

 Pe malul sârbesc al Cazanelor Mici se află drumul roman săpat în stânci, care 

a fost traversat de legiunile romane în timpul războiului dacic şi care este străjuit de 

„Tabula Traiana”, cuprinsă în patrimoniul UNESCO. Acelaşi interes turistic îl prezintă şi 

sectorul danubian cuprins între Coronini şi Sviniţa. Pe acest traseu se află şi faimoasa 

stâncă, cunoscută de populaţia locală sub numele de Stânca Babacai.  

Chiar dacă prezintă un interes mai mare pentru specialişti, sectorul românesc al 

Defileului Dunării cuprinde o serie de rezervaţii ştiinţifice: Balta Nera-Dunăre, Baziaş, 

Râpa cu lăstuni din Valea Divici, Valea Mare, Locul fosilifer Sviniţa, Cazanele Mari şi 

Mici, Locul fosilifer Bahna, Dealul Duhovnei, Gura Văii-Vârciorova, Faţa Virului, Cracul 

Crucii, Valea Oglănicului, Cracul Găioara, Dealul Vărănic.  

 Dintre plantele vasculare cuprinse în Lista roşie a florei ţării noastre, 

elaborată de N. Boşcaiu, G. Coldea, C. Horeanu (1994), în teritoriul Parcului Natural 

Porţile de Fier se regăsesc următoarele:  

 E. Periclitate. Specii în pericol de extincţie: Tulipa hungarica;  

 V. Vulnerabile: Ruscus aculeatus, Crocus flavus, Daphne laureola, Ephedra 

distachya, Acer monspessulanum; 

 R. Plante rare: Acanthus balcanicus, Asplenium cuneifolium, Cachrys ferulacea, 

Colutea arborescens, Convolvulus althaeoides ssp. tenuissimum, Convolvulus 

cantabrica, Dianthus kladovanus, Dianthus pinifolius ssp. serbicus, Euphorbia 

myrsinites, Ferula heuffelii, Gladiolus illyricus, Onobrychis alba, Paronychia 

cephalotes, Parietaria lusitanica, Ruscus hypoglossum, Sesleria filifolia, Stipa 

danubialis.               

Pe baza cercetărilor efectuate, propunem completarea listei speciilor periclitate, 

vulnerabile şi rare cu următoarele specii din Parcul Natural Porţile de Fier:  

 E. Periclitate. Specii în pericol de extincţie: Fagus orientalis; 

 V. Vulnerabile: Cheilanthes marantae, Colchicum neopolitanum ssp. haynaldii, 

Crataegus nigra, Dianthus petraeus ssp. petraeus, Rubus x cazanensis, Saponaria 

glutinosa, Symphytum ottomanum;  

 R. Plante rare: Aegilops triuncialis, Anacamptis pyramidalis, Anthericum liliago, 

Cephalanthera rubra, Dianthus x vârciorovensis, Ophrys apifera, Pinus nigra ssp. 

pallasiana var. banatica, Polygala supina ssp. hospita, Stipa bromoides. 

În urma imersării Insulei Ada-Kaleh de către apele lacului de acumulare, din flora 

locală au dispărut următoarele plante: Antirrhinum majus, Astragalus austriacus, 

Balsamita major, Chaenomeles japonica, Euphorbia peplus, Geranium pratense, 

Helianthus tuberosus, Hemerocalis flava, Kochia prostrata, Maclura pomifera, Morus 

nigra, Parthenocissus inserta, P. quinquefolia, Solidago canadensis, Stachys atherocalyx, 

Sternbergia lutea, Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosus, Trigonella coerulea.  
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PARCUL NAŢIONAL RETEZAT 
 

Magda CHIRIŢOIU
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Parcul Naţional Retezat este situat în partea centrală a Munţilor Retezat din 

Carpaţii Meridionali (jud. Hunedoara), având o suprafaţă de 54.400 ha şi o altitudine 

cuprinsă între 800 şi 2509 m. El a fost înfiinţat în 1935, din iniţiativa şi prin efortul 

savanţilor E. Racoviţă şi Al. Borza şi inclus (din 1980) în reţeaua mondială a rezervaţiilor 

biosferei. Pe teritoriul său se află rezervaţia ştiinţifică Gemenele, omologată cu categoria 

de protecţie I a sistemului IUCN – Rezervaţii cu regim strict. Rezervaţia Biosferei Retezat 

este prevăzută cu administraţie proprie, care este organ al Direcţiei Silvice Hunedoara. 

 Teritoriul Parcului este alcătuit dintr-o mare varietate de roci, de la cele magmatice 

(granodiorite), la cele metamorfice (şisturi cristaline) şi sedimentare (calcare, gresii, 

conglomerate). În bazinul Haţeg, formaţiunile sedimentare găzduiesc numeroase fosile 

reprezentative pentru ţara noastră, din care cele mai importante sunt cele de dinozaurieni, 

cu o specie unică găsită numai aici. 

Prin altitudine şi masivitate, Munţii Retezat formează o unitate montană 

remarcabilă ce domină masivele învecinate cu cel puţin 200 m altitudine, având peste 55 

de vârfuri principale care depăşesc 2000 m, iar două peste 2500 m (Vf. Peleaga – 2509 m, 

şi Vf. Păpuşa – 2508 m). Structura geologică complexă a dat naştere la forme de relief 

diverse şi spectaculoase şi a creat multe medii de viaţă pentru diferite specii de plante şi 

animale.  

 Acţiunea factorilor climatici şi hidrici (ape, gheţari, râuri, îngheţuri etc.) de-a lungul 

timpului geologic asupra substratului litologic a dat naştere la un peisaj original şi 

complex. Astfel, pe doar 466 km
2
, se îmbină creste ascuţite cu suprafeţe netede sau larg 

rotunjite, coame cu profil greoi, cu cele simple, circuri şi văi glaciare cu văi înguste ale 

râurilor ce prezintă sectoare cu terase sau chei. Munţii Retezat intră în categoria munţilor 

bloc, exprimare tipică a reliefului granitic montan, fiind delimitat de cele două depresiuni 

vecine (Petroşani şi Haţeg) prin abrupturi de falie. 

 Caracteristic este climatul temperat montan, cu influenţe mediteraneene, mai ales în 

partea de sud-vest. Pe culmile înalte, climatul este alpin, specific munţilor de peste 2000 

m din zona temperată. 

 Reţeaua hidrografică este bogată şi complexă, înglobând pâraie, râuri (tributare 

Streiului şi Jiului Românesc), lacuri de origine glaciară (peste 300, cel mai mare fiind 
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lacul Bucura, la altitudinea de 2041 m, cu o suprafaţă de 8,9 ha, iar cel mai adânc – lacul 

Zănoaga, cu adâncimea de 29 m), lacuri nivale (Groapele, Bucurelul, Tăul dintre Brazi) şi 

lacuri de origine carstică (Tăul fără Fund, Soarbele). 

 Flora acestor munţi este exuberantă şi destul de puţin modificată de intervenţia 

omului, ea reprezentând peste 1200 de specii, din care 15% sunt endemite carpatice, unele 

specifice numai Masivului Retezat, iar altele declarate monumente ale naturii. Aici 

întâlnim păduri de carpen (Carpinus betulus), gorun (Quercus petraea) şi tei (Tilia 

cordata), în special pe versanţii însoriţi ai văii Râul Mare şi bazinului Jiului de Vest, 

alături de arin (Alnus incana şi A. glutinosa). În locurile mai adăpostite se înfiripează o 

vegetaţie cu caracter termofil: sânziene (Galium kitaibelianum), bărbişoara (Alyssum 

saxatile), trifoiul iepuresc (Trifolium pallidum), răsura (Rosa gallica), de asemenea, păduri 

pure de fag (Fagus sylvatica) sau în amestec cu brad (Abies alba) sau molid (Picea abies).  

Foto: Rhododendron myrthifolium 

 

Montanul superior este caracterizat prin păduri de conifere, în special molid 

(Picea abies), pin (Pinus silvestris), zâmbru (Pinus cembra) şi, mai rar, zada (Larix 

decidua). Sunt prezente, de asemena, specii de salcie căprească (Salix caprea), zmeur 

(Rubus idaeus), clopoţei (Campanula abietina), vulturica transilvană (Hieracium 

transsilvanicum), iarba ciutei (Doronicum austriacum) etc. Peste 1700 m întâlnim 

molidişurile de limită şi, mai ales, tufărişurile de jneapăn (Pinus mugo), smârdar 

(Rhododendron myrthifolium), afin (Vaccinium myrtillus), merişor (Vaccinium vitis-

idaea), ienupăr pitic (Juniperus sibirica), ghinţura (Gentiana punctata) etc. În alpin 

întâlnim o vegetaţie tipică de stâncării şi de tundră alpină, cu următoarele specii: păiuş 

(Deschampsia caespitosa), păiuşcă uriaşă (Festuca porcii), rogoz (Carex curvula), 
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ţăpoşică (Nardus stricta), clocotiş (Rhinanthus alpinus), coacăza (Bruckenthalia 

spiculifolia), azaleea pitică (Loiseleuria procumbens), iarba vântului (Agrostis rupestris). 

 În Parcul Naţional Retezat există numeroase rarităţi: Draba carinthiaca, 

Pedicularis exalta, Astragalus australis, Nigritella nigra, N. rubra, Arctostaphyllos uva-

ursi, Leontopodium alpinum, Primula halleri, Erigeron uniflorus şi, de asemenea, 

numeroase specii endemice: Draba dorneri, Hieracium nigritum, Dianthus kitaibelii var. 

huniadensis. 

 O trăsătură distinctă a florei o constituie variabilitatea mare a genului Hieracium,  

dar şi a altor endemite carpatice (Barbarea vulgaris ssp. lepuznica, Pedicularis 

baumgarteni, Centaurea pseudophrygia ssp. retezatenzis, Oxytropis neglecta, 

Hypochaeris maculata var. carpatica, Festuca rupicola var. retezatensis), Masivul 

Retezat fiind considerat a fi centrul genetic al acestora, dar în care se formează şi în 

prezent noi specii. 

 Fauna Parcului Naţional Retezat este foarte bogată şi diversă. Dintre mamifere 

amintim: capra neagră (Rupicapra rupicapra), căpriorul (Capreolus capreolus), cerbul 

(Cervus elaphus), ursul (Ursus arctos), lupul (Canis lupus), râsul (Lynx lynx), mistreţul 

(Sus scrofa), pisica sălbatică (Felis silvestris), veveriţa (Sciurus vulgaris), pârşul de alun 

(Glis glis), viezurele (Meles meles), vidra (Lutra lutra), jderul de copac (Martes martes), 

nevăstuica (Mustella nivalis) etc. S-au determinat 15 specii de lilieci, dintre care cele mai 

importante, din punct de vedere ale biodiveristăţii, sunt: Rhinolophus ferrum-equinum, 

Vesperilio murinus, Pipistrelus pigmaeus.  

Păsările sunt reprezentate de o 

multitudine de specii, precum: acvile 

(Acvila chrysaetos şi  A. pomarina), 

cocoşul de munte (Tetrao urogalus), 

bufniţa (Bubo bubo), ierunca (Tetrastes 

bonasia), fluturaşul de stâncă (Tichodroma 

muraria), lăstunul (Hirundo rupestris), 

corbul de munte (Corvus corax), mierla de 

piatră (Monticola saxatilis) ş.a. 

 Ultimele rapoarte semnalează prezenţa 

sporadică a vulturilor (Gyps fulvus), însă nu este 

confirmat dacă erau păsări în pasaj sau dacă ele clocesc 

aici. Faptul este îmbucurător, deoarece specia a fost declarată extinctă în România şi ar 

constitui premize bune pentru un viitor program de reintroducere a acesteia. 

 Amfibienii întâlniţi aparţin la aproximativ 17 specii de tritoni, salamandre şi 

broaşte, din care majoritatea se află pe listele europene de ocrotire a animalelor: Triturus 

cristatus, Bombina variegata, B. bombina etc. Reptilele sunt prezente prin opt specii de 

şerpi, mai ales vipera comună (Vipera berus) şi vipera cu corn (V. ammodhytes). Fauna 

apelor este reprezentată de peşti, ca: păstrăvul de lac (Salmo trutto lacustris – în 
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majoritatea lacurilor glaciare), păstrăvul curcubeu (S. iridaeus shasta lordan), lipanul 

(Thymallus thymallus). Fauna nevertebratelor este, de asemenea, bogată, cei mai 

spectaculoşi fiind fluturii (Lepidoptera), în bazinul Jiului de Vest existând mai multe 

endemite. 

 Alte arii protejate din zonele periferice Retezatului sunt: rezervaţiile speologice  

Peştera Zeicului, Peştera cu Corali, Peştera Şura Mare, Peştera Bolii, rezervaţiile botanice 

de la Dealul Bolii, Nucşoara, Faţa Fatei, rezervaţiile paleontologice Sâmpetru şi Fustea, 

rezervaţia naturală de tip mixt din Cheile Taia, rezervaţiile Valea Cenei şi Parâng. 

 Parcul Naţional Retezat constituie una dintre cele mai importante ecoregiuni 

carpatice din punct de vedere al biodiversităţii, reprezentând o prioritate în programele de 

protejare a naturii din Carpaţi. 

  

 

PRINCIPALELE SPECII DE CORMOFITE UTILIZATE CA 

ADJUVANTE ÎN TRATAREA HIPERTENSIUNII ARTERIALE 
 

Monica FLEANCU
*
 

                                                                        
Chimioterapia, cu performanţele ei deosebite, nu a putut şi nu va putea înlătura 

plantele medicinale din arsenalul terapeutic, acţiunile farmacodinamice a numeroase 

principii vegetale neputând fi încă reproduse de substanţele de sinteză. Pe de altă parte, 

numărul bolnavilor care acceptă cu multă încredere medicamentul natural este în continuă 

creştere, fitoterapia demonstrând, de-a lungul secolelor de practică, eficienţa sa în 

vindecarea diferitelor maladii şi toxicitatea scăzută sau inexistentă a medicamentului 

natural în comparaţie cu cel de sinteză. Substanţele vegetale medicamentoase sunt cel mai 

bine tolerate de organismul animal, au o mai bună disponibilitate şi, deşi acţiunea lor este 

mai slabă, efectul în timp este cel scontat. Totodată, materia primă vegetală este mai 

accesibilă, iar medicamentele vegetale cele mai active, extractele, se obţin prin tehnici 

simple, cu efort financiar mai scăzut faţă de cel practicat pentru substanţele de sinteză. 

 Astăzi, în ţările cu o industrie de medicamente dezvoltată, fitoterapia 

reprezintă o ramură specifică importantă a ştiinţelor medicale, numărul plantelor 

medicinale şi al preparatelor vegetale fiind în continuă creştere. Dintre produsele 

farmaceutice de origine vegetală, circa 40% au în compoziţia lor principii active de 

origine vegetală sau au la bază structuri chimice apropiate de cele existente în celula 

vegetală. 

                                                 
*
 Universitatea din Pitesti 
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 În alte ţări, cum sunt China, Coreea ş.a., predomină medicina tradiţională, 

care poartă amprenta experienţei acumulate în milenii de practică şi peste 80% din 

populaţie aplică fitoterapia cu foarte bune rezultate, alături de alte produse naturale. 

 În medicina populară a ţării noastre, dintre cele 3700 specii vegetale sunt 

folosite peste 850 de plante medicinale, dintre care numai aproximativ 200 sunt studiate 

din punct de vedere chimico-farmaceutic.  

Conform unui sondaj realizat la cererea Centrului pentru Politici şi Servicii de 

Sănătate, pe un eşantion reprezentativ de 1.517 români, peste 15 la sută din populaţie 

suferă de hipertensiune arterială, 12 la sută de o boală de inimă, 8 la sută au ulcer gastric 

sau duodenal, iar câte 3 la sută suferă de osteoporoză si diabet.  

Ultima anchetă privitoare la starea de sănătate a populaţiei, efectuată de Ministerul 

Sănătăţii, demonstrează că prevalenţa bolilor cardiovasculare la 100 de persoane 

examinate, în vârstă de peste 15 ani, a fost la bărbaţi de 36,29 si la femei de 40,18, dintre 

care mai mult de 14 bărbaţi si, respectiv, 18 femei aveau hipertensiune arterială. Incidenţa 

este mai ridicatã în mediul urban, comparativ cu mediul rural. 

Având în vedere numărul mare al cazurilor de hipertensiune arterială, în această 

lucrare este realizată o sinteză a plantelor folosite la obţinerea de produse vegetale ce pot 

fi indicate ca tratament sau ca adjuvante în tratamentul acestei boli. 

Principalele specii de cormofite utilizate ca adjuvante în 

tratarea hipertensiunii arteriale 

Produse vegetale utilizate 

ca adjuvante în tratarea 

hipertensiunii arteriale 

Sophora japonica L. (soforă, salcâm japonez)  Sophorae flores 

Crataegus monogyna Jacq. şi Crataegus oxyacantha L. 

(păducel, mărăcine, gherghinar)  

Crataegi flores et fructus 

Polygonum hydropiper L. (piper de baltă, piper de apă, 

dintele dracului) 

Polygoni hydropiperis 

herba 

Althaea rosea (L.) Cav., var. nigra şi var. atropurpurea 

(nalbă de grădină, nalbă neagră)  

Malvae arboreae flores 

Aesculus hippocastanum L. (castan sălbatic, castan porcesc)  Hippocastani semen şi 

Hippocastani cortex. 

Hypericum perforatum L. (sunătoare , pojarniţă) Hyperici herba 

Olea europaea L. (măslin)  Oleum olivarum 

Berberis vulgaris L. (dracilă, lemn galben)  Berberidis cortex 

Chelidonium majus L. (rostopască, iarbă de negi, măselariţă) Chelidonii herba 

Rauwolfia serpentina (L.) Benth. et Kurs.  Rauwolfiae radix 

Vinca minor L. (saschiu)  Vinca minoris herba 

Cinchona succirubra Pavon, Cinchona calisaya Wedd., 

Cinchona officinalis L., Cinchona ledgeriana Moens (arbori 

de China)  

Chinae cortex 
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Theobroma cacao (arborele de cacao)  Cacao semen 

Veratrum album L. var. typicum Beck. şi var. lobelianum 

Bernh (stirigoaie)  

Veratri rhizoma 

Peumus boldus Mol. syn. P. fragans Pers.  Boldo folium 

Viscum album L. (vâsc alb)  Visci folium cum stipetes  

Leonurus cardiaca L. syn. Cardiaca vulgaris Munch. şi 

Leonurus villosus Desf. syn. L. quinquelobatus Gilib. (talpa 

gâştii, coada leului) 

Leonuri herba 

Ammi visnaga (L.) Lam. (syn. Daucus visnaga L., syn. 

Apium visnaga Grantz.)  

Ammi visnagae fructus 

Principiile active răspunzătoare de acţiunea hipotensivă a acestor produse vegetale 

pot fi grupate în următoarele categorii: 

 flavonele, cu acţiune capiloprotectoare, hipotensivă, diuretică şi coleretică; 

sunt utilizate în tratamentul unor hemoragii, a hipertensiunii arteriale cu 

fragilitate capilară şi în diferite tulburări circulatorii 

 antocianii, ce intervin în restabilirea rezistenţei vasculare capilare, mărind 

permeabilitatea acestora. Sunt utilizaţi în tratamentul adjuvant al 

arteriopatiilor, în hipertensiune arterială, tulburări vasculare; 

 lipidele: oleuropeina, răspunzătoare de acţiunea hipotensivă a frunzelor de 

măslin; 

 alcaloizii, care acţionează asupra sistemului nervos central şi autonom, asupra 

musculaturii netede, asupra aparatului cardio-vascular, ca citostatice, 

paraziticide, etc.; 

 aminele, dintre care colina este un aminoalcool, bază cuaternară de amoniu, 

foarte răspândită în criptograme şi fanerogame; este un excitant al 

parasimpaticului, un vasodilatator şi hipotensiv; 

 protidele; 

 furanocromele, cu acţiune spasmolitică asupra fibrelor musculare netede şi 

vasodilatatoare a coronarelor. 

Principalele substanţe identificate în plante, răspunzătoare de acţiunea hipotensivă a 

acestora, sunt: berberina, reserpina, deserpidina, rescinamină, serpentina, vincamina, 

ergotoxina, ergotamina, chinina, teobromina, alcaloizii esteri, colina, piranocumarinele, 

flavonoidele, oleuropeina.   

Pe baza principiilor active din plante s-au preparat medicamente folosite în 

tratamentul hipertensiunii arteriale, dintre care amintim: Raunervil fiole, Rutozid 

comprimate, Hiposerpil,  Hipazin comprimate. 

Având la bază diferite principii active, unele dintre ele puternic active, anumite 

plante medicinale cu efect hipotensiv pot fi folosite numai la indicaţia medicului. 
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INFLUENŢA DETERGENŢILOR ASUPRA CONSUMULUI DE 

OXIGEN  LA CARAS (Carassius auratus gibelio Bloch) 
 

Cristina PONEPAL
*
, Alina PĂUNESCU

*
,  

Gheorghiţa BRÎNZEA
*
, Cristina FRATEA

§
 

                                                                        
Progresele omenirii din ultimele două secole au declanşat apariţia unor schimbări 

ample în cele mai diferite medii, inclusiv în ambianţa generală a planetei, în structura şi 

funcţionarea principalelor sale subsisteme – biomurile şi ecosistemele. 

Pe măsura dezvoltării industriei, a creşterii demografice şi a modernizării tehnicii, 

poluarea s-a extins, poluanţii s-au înmulţit şi au apărut deşeuri greu biodegradabile, ca de 

exemplu: detergenţi, pesticide de sinteză, deşeuri radioactive. Când cantitatea de poluanţi 

depăşeşte capacitatea de neutralizare a mediului, ecosistemele suferă un proces de alterare 

şi distrugere, care duce la apariţia unor zone total lipsite de viaţă. 

Evoluţia consumului de detergenţi reprezintă unul dintre cazurile tipice ale 

civilizaţiei moderne, în care produse ale industriei chimice şi, mai ales, petrochimice sunt 

rapid acceptate de către consumatori şi transformate în bunuri de larg consum. Utilizarea 

pe scară largă, în cantităţi mari a detergenţilor (consumul mondial de detergenţi a crescut 

în ultimul deceniu de la 3,6 milioane tone la aproximativ 11 milioane tone), a dus, datorită 

proprietăţilor lor superficial–active specifice, la creşterea alarmantă a poluării apelor.  

Asupra apelor de suprafaţă, detergenţii acţionează prin modificarea  aspectului 

acestora, prin apariţia spumei, prin modificarea caracterelor organoleptice, distrugerea 

faunei şi florei acvatice, creşterea troficităţii apei datorită cantităţilor de fosfor pe care le 

conţin produşii comerciali. Pe lângă aceste efecte menţionăm şi dificultăţile în epurarea 

apelor uzate, în tratarea apei potabile, precum şi influenţa detergenţilor asupra 

permeabilităţii solului şi apariţia substanţelor active în pânza freatică. Toate acestea 

constituie un impresionant semnal de alarmă privind pericolul constituit de evacuarea 

impurităţilor în ape. Astfel, de exemplu, s-au semnalat spume de câţiva metri înălţime care 

au provocat accidente de navigaţie, pustiiri biologice datorită efectelor toxice şi inhibării 

transferului de oxigen în apă. 

În anul 1964, an în care în mai multe ţări s-a pus acut problema luării unor energice 

măsuri oficiale împotriva impurificării apelor, s-a apreciat că în SUA cele 270.000 tone de 

detergenţi de uz menajer reprezentau cca 7% din totalul substanţelor organice transportate 

prin reţeaua de canalizare orăşenească. În aceeaşi perioadă, în Germania, concentraţia în 

                                                 
§
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substanţă activă în apele din canalizarea oraşelor era evaluată la cifre cuprinse între 5-

20mg/l. 

În condiţiile actuale, o problemă importantă o constituie epurarea prin metode 

biologice a apelor uzate care conţin detergenţi deoarece există o strânsă legătură între 

structura moleculară a detergenţilor şi biodegradabilitatea lor. Degradarea trebuie să 

meargă până la punctul la care se pierde proprietatea tensioactivă a acestora. În prezent, s-

a ajuns la fabricarea de detergenţi care, datorită asimilării rapide de către microflora din 

râuri şi din instalaţiile de epurare biologică, nu mai sunt nocivi faţă de mediul acvatic. 

Cercetările asupra toxicităţii detergenţilor la organismul animal prezintă un interes 

deosebit, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, deoarece investigaţiile pe această 

temă pot furniza soluţii care să conducă la diminuarea efectului toxic şi a poluării 

mediului în general. 

În lucrarea de faţă ne-am propus să evidenţiem efectele toxice ale detergenţilor 

Ariel şi Fax în concentraţie de 0,5 mg/l şi 1 mg/l asupra consumului de oxigen (determinat 

cu ajutorul oximetrului). Acţiunea nocivă a detergenţilor la peşti se manifestă asupra 

ţesutului epitelial fragil al branhiilor: hiperfuncţia celulelor secretoare, inflamarea şi 

congestionarea capilarelor pline cu hematii până la refuz; ocazional capilarele plesnesc şi 

atunci bronhiile sângerează. Se observă hemolize şi la nivelul altor organe, în special în 

ficat şi splină. Acumularea detergenţilor se face în ficat şi gonade. Deci, nocivitatea 

detergenţilor asupra peştilor se manifestă în primul rând prin deranjarea schimbului de 

gaze la nivelul branhiilor (se pare că la nivelul epiteliilor branhiale are loc o difuziune a 

substanţei active în capilarele sangvine, acestea devenind permeabile). Este posibil ca în 

hematie, în afară de liza celulei să se producă şi o blocare a reacţiilor de oxido-reducere cu 

implicaţii în schimbul dintre O2 şi CO2. 

Am ales ca specie de experienţă carasul, datorită marii răspândiri a acestuia şi 

limitei hipoxice letale scăzute. Pentru determinări am utilizat 8 loturi a câte şase peşti 

(pentru fiecare variantă experimentală s-au folosit  câte două loturi cu greutăţi diferite) 

aflaţi în condiţii de inaniţie. Rezultatele obţinute sunt prezentate în figurile 1-4. 

Detergentul Ariel, în concentraţie de 0,5 mg/l apă exercită efecte toxice asupra 

consumului de oxigen încă din primele şase ore de experienţă. Astfel, în cazul peştilor de 

talie mai mare, valoarea acestui indice creşte  cu aproximativ 50,71% după acest interval 

de timp, după care continuă să scadă până în ultima zi de experienţă (când ajunge la 

73,92% din valoarea iniţială). Evoluţia acestui indice pentru peştii de talie mai mică este 

diferită, în sensul că valoarea consumului de oxigen scade după prima oră de contenţie cu 

circa 24,33% după care creşte progresiv până în ziua a treia, urmată de o scădere 

progresivă. Pe durata acestui test (9 zile) nu am înregistrat mortalitate pentru nici unul 

dintre cele două loturi. 

În cazul detergentului Fax, utilizat în aceeaşi concentraţie (0,5 mg/l apă), s-a 

constatat un efect toxic mai puternic decât al detergentului Ariel, timpul mediu de 

supravieţuire pentru peştii lotului cu greutatea medie de 17,3 g fiind de şapte zile.  
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Fig. 1. Variaţiile în timp ale consumului de oxigen la caras sub influenţa 

detergentului ARIEL, în concentraţie de 0,5 mg/l apă 
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Fig. 2. Variaţiile în timp ale consumului de oxigen la caras sub influenţa 

detergentului FAX, în concentraţie de 0,5 mg/l apă 
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 La o concentraţie de 1 mg/l, acest detergent (Ariel) are efecte letale asupra peştilor 

de talie mică (mortalitate înregistrată între 9-12 h, în intervalul testului acut), şi produce o 

intoxicare a celor de talie mare, aceştia supravieţuind pe toată durata experienţei. 

Detergentul  Fax, la o concentraţie de 1 mg/l, are efect toxic mai puternic decât cel 

al Arielului în aceeaşi concentraţie, timpul de supravieţuire pentru peştii din ambele loturi  

fiind mai mic (de aproximativ 7–8 ore pentru peştii de talie mare), iar evoluţia consumului 

de oxigen este continuu descrescătoare. Şocul toxic se manifestă încă din prima oră pentru 

peştii de talie mai mare şi după trei ore de contenţie pentru peştii de talie mai mică. 
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Fig. 3. Variaţiile în timp ale consumului de oxigen la caras sub influenţa 

detergentului ARIEL, în concentraţie de 1 mg/l apă 
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Fig. 4 - Variaţiile în timp ale consumului de oxigen la caras sub influenţa 

detergentului FAX, în concentraţie de 1 mg/l apă 
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În procesul intoxicării acute peştii au prezentat un tablou simptomatologic 

asemănător cu cel descris de Schaperclaus (1954) care cuprinde următoarea succesiune de 

faze: faza de nelinişte (peştii execută mişcări agitate, cu ridicări frecvente la suprafaţa apei 

şi secreţie abundentă de mucus), micşorarea iritabilităţii la excitanţi mecanici, tulburări de 

echilibru, ataxie totală (peştii îşi pierd complet echilibru şi cad în decubit lateral, făcând 

încercări nereuşite de redresare), agonia (peştele cade pe fundul acvariului neputând să se 

deplaseze şi având mişcările respiratorii foarte slabe) şi moartea. 

Din datele prezentate se poate concluziona că detergentul Fax manifestă o acţiune 

toxică mai puternică decât detergentul Ariel. 

 

 

CONSERVAREA IHTIOFAUNEI RÂULUI DOAMNEI.  

CAUZELE DETERIORĂRII ECOSISTEMULUI ACVATIC 
 

Aurica POPESCU
*
, Alisa Magdalena POPESCU

**
 

                                                                        
Bazinul hidrografic al Râului Doamnei face parte din reţeaua hidrografică a 

versantului sudic al munţilor Făgăraş, având originea în lacurile glaciare. Râul Doamnei 

este afluent de ordinul I al râului Argeş şi se formează din unirea pâraielor Zârnea şi Valea 

Rea, în punctul denumit Gura Văilor. După 3 km se află barajul Baciu, unde apele îşi 

schimbă calea prin galeria subterană de sub munţi, aproape 20 km, până la Valea cu Peşti. 

Aici se adună cu apele Argeşului în lacul de acumulare Vidraru. Râul Doamnei are o 

suprafaţă de recepţie de 1822 km
2
, lungimea totală a cursului râului este de 109,1 km. 

Cercetarea ihtiofaunei a condus la stabilirea componenţei ihtiocenozei bazinului 

hidrografic al Râului Doamnei, a densităţii, frecvenţei, abundenţei şi răspândirii 

geografice a fiecărei specii, precum şi la semnalarea unor modificări ecologice, care 

reflectă multiple efecte ale acţiunii omului asupra factorilor de mediu. Astfel, amplele 

lucrări de amenajare hidroenergetică, bararea, devierea, lucrările de corectare şi 

regularizare a albiilor râurilor, intensificarea păşunatului, a acţiunii de fertilizare a 

păşunilor alpine, administrarea de îngrăşăminte chimice, diferitele acte de braconaj au 

avut uneori efecte distructive asupra ihtiocenozei Râului Doamnei, periclitând existenţa 

unor specii de peşti. Aşa este specia Romanichtys valsanicola, popular asprete, care a 

dispărut definitiv din Râul Doamnei. Ihtiofauna Râului Doamnei cuprinde următoarele 18 

specii de peşti aparţinând la 6 familii:  

Familia Salmonidae – Salmo trutta fario ( păstrăv indigen) 

Familia Thymalidae – Thymallus thymallus (lipan) 

                                                 
*
 Şcoala Nr.1, Piteşti 

**
 Şcoala Nr.17, Piteşti 
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Familia Cyprinidae – Leuciscus cephalus (clean), Phoxinus phoximus (boiştean, 

verdete), Alburnus alburnus (oblete-lotriţă), Alburnoides bipunctatus (latiţă), 

Chondrostoma nasus (scobar-podete), Barbus barbus (mreană), Barbus meridionalis 

peteényi (mreană vânătă). 

Familia Gobbidae - Gobio uranoscopus frici (murgoci, pietrar), Gobio kessleri (popete) 

Gobio gobio obtusirostris (popete, murgoi). 

Familia Cobitidae- Noemacheilus barbatulus (molan), Cobitis romanica (nisiparniţa). 

Familia Cottidae – Cottus gobio (zglăvoacă). 

           Ţinând seama de componenţa specifică a faunei 

ihtiologice (din care 55% sunt specii de Cyprinidae) şi de 

specia dominantă, se disting, în cursul Râului Doamnei, 

următoarele zone piscicole: 

 Zona păstrăvului , în amonte de barajul Baciu, 

cuprinde: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, 

lipan, iar în aval de baraj se întâlneşte păstrăv 

indigen, zglăvoacă, molan, verdete, moioaga. 

 Zona moioagei, în aval de lacul Baciu până în 

aval de Petroşani, este reprezentată de speciile: 

lipan, moioagă, clean, verdete, molan, zglăvoacă, 

podete, nisiparniţă, latiţă, popete. Specia 

dominantă este moioaga. 

 Zona scobarului, din aval de Petroşani până la 

vărsare, cuprinde speciile: podete, moioaga, 

molan, clean, latiţă, verdete, nisiparniţă, mreană. 

Specia dominantă este podetele sau scobarul. 

           În ultimii ani, datorită intervenţiei omului asupra 

ecosistemului acvatic Râul Doamnei, zona lipanului a 

dispărut ca urmare a modificărilor puternice a regimului 

hidrologic în aval de baraje. Cursurile de apă în zona 

păstrăvului, fiind neamenajate şi considerabil depopulate, 

au un randament piscicol natural destul de scăzut. În 

special numărul salmonidelor este simţitor redus, faţă de 

productivitatea zonei respective şi de potenţialul trofic. 

            În bazinul Râului Doamnei, factorii cei mai 

importanţi care au contribuit la depopulare au fost: 

 Pescuitul abuziv şi braconajul care se practică 

de către locuitorii riverani. Se pescuieşte cu 

mijloace, unelte şi procedee nepermise; 

 Despăduririle, care în ultimii ani s-au efectuat destul de intens în bazinul 

superior al Râului Doamnei, au făcut ca pâraiele ce străbat aceste zone să fie 
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sărace în faună nutritivă şi cu o populaţie de păstrăv mult scăzută, ameninţată 

chiar cu dispariţia din cauza eroziunilor puternice; 

 Viiturile mari de apă, care au răvăşit albia râului, au avut efecte negative 

asupra efectivului piscicol. 

În concluzie, Râul Doamnei apare ca un ecosistem depopulat şi nevalorificat sub      

aspectul piscicol, ca urmare a intervenţiei masive a factorului antropic.  
  

 

SIMBOLUL PĂSĂRILOR 
 

Marioara MILITARU
*
 

                                                                        
Comportarea unor specii de păsări în natură a sugerat includerea lor în 

simbolistica şi emblemele folosite de om, în diferite domenii. Astfel, ca simbol al vitejiei, 

al curajului, al forţei de abordare în lupta cu adversarul în conflictele umane a fost folosită 

acvila. Marea majoritate a monumentelor ridicate în memoria celor căzuţi în războaie sunt 

străjuite de o acvilă cu aripile întinse, gata de confruntare cu duşmanul. Uneori, acvilele 

de pe statui au în cioc şi o cruce, ceea ce reprezintă prezenţa divinităţii în ocrotirea 

ostaşilor şi victoria celor ce luptă pentru o cauză dreaptă. 

 Acvila este folosită şi ca element decorativ pe stemele multor ţări, inclusiv a 

României. Înainte de anul 1940, acvila figura pe stemele a şase judeţe din cele 71 ce 

formau România Mare şi pe stemele a patru municipii din cele 20 existente în acea 

perioadă. 

 Porumbelul este o pasăre folosită mult în activităţile umane, ca simbol al fidelităţii 

conjugale, al inocenţei şi ca emblemă a păcii. Atribuirea de simbol şi emblemă a păcii 

include două variante: prima, de origine biblică, în care se menţionează că Sfântul Duh s-a 

coborât pe pământ sub forma unui porumbel alb, ceea ce exprimă pace, linişte sufletească, 

înţelegere între oameni; a doua variantă este o legendă în care se spune că Marte, zeul 

războiului, vrând să plece la luptă, a găsit în coiful său o porumbiţă care îşi clocea ouăle şi 

a trebuit să amâne plecarea la război. 

 După cel de-al II-lea Război Mondial, porumbelul a fost considerat oficial ca 

simbol şi emblemă a păcii. 

 Barza este utilizată în multe ţări ca simbol al maternităţii şi iubirii de nou-născuţi. 

Ea reprezintă o veste bună şi plăcută pentru cuplurile tinere, aducându-le urmaşi. De 

aceea, în magazinele cu articole pentru nou-născuţi vitrinele sunt prevăzute cu berze 

butaforice sau cu forografii cu această pasăre. 

                                                 
*
 Şcoala nr. 7, Piteşti 
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 Bufniţele au sugerat, prin poziţia staţionară,  de gânditoare, de analizare, preluarea 

ca simbol al ştiinţei şi înţelepciunii. Silueta ei este pusă pe antetul de corespondenţă al 

unor instituţii de cercetări ştiinţifice. 

 Corbul, deşi este considerat un simbol al nenorocirilor, al morţii, a fost inclus ca 

blazon al familiei Huniazilor şi a figurat ca element decorativ, până în 1940, pe stemele 

judeţelor Hunedoara şi Timiş-Torontal. În aceste judeţe, Huniazii deţineau imobile şi 

terenuri, inclusiv Castelul de la Hunedoara. 

 Din rândul păsărilor domestice menţionăm ca emblemă cocoşul galic, care 

reprezintă Franţa în manifestările sportive şi culturale. Alte păsări simbolizate în relaţiile 

umane sunt: gâsca (exprimă îngâmfare), vrabia (impertinenţă), păunul (aroganţă şi 

cochetărie), ciocârlia (voioşie), coţofana (trăncăneala). 

 Unele păsări sunt incluse ca titlu de publicaţii (Alcedo, pescăruşul albastu) sau ca 

embleme ale unor rezervaţii ştiinţifice şi de ocrotire (pelicanul, pentru Delta Dunării), sau 

a unei etnii (cioara pentru rromi, vulturul pentru albanezi şi polonezi) etc. 

 Societăţile cu activităţi în natură şi-au luat ca emblemă unele specii de păsări, 

precum: sitarul, vulturul, lebăda etc, folosite de asociaţiile de vânătoare sau de cele de 

ocrotire a mediului înconjurător. 

 Simbolul păsărilor constituie un mod sugestiv şi original de exprimare a activităţilor 

şi relaţiilor interumane. 

 

 

CÂTEVA DATE DESPRE CUIBĂRITUL SPECIEI  

CETTIA CETTI  ÎN BUCOVINA 
 

Titus LUCESCU
*
 

                                                                        
Cettia cetti (stufărica) este o specie foarte rară în ţara noastră. A fost identificată cu 

cca 100 de ani în urmă în Delta Dunării. Tot în această zonă, mai este citată în ultimii ani 

de către N. Tălpeanu şi Maria Paspaleva. Noi am identificat această specie pe o porţiune 

de şanţ de scurgere cu lăţimea de 7 m, construit în anul 1977, şanţ care desparte terenurile 

agricole Scruntari de Bahnă de pe raza oraşului Rădăuţi. 

Primele exemplare au fost văzute în vara anului 1994, iar determinarea lor s-a putut 

face, cu multă dificultate, la data de 17 martie 1999. Acesta a fost un eveniment deosebit. 

În momentul în care mă odihneam în desişul stufului, un exemplar s-a aşezat la cca 2 m 

depărtare de mine şi a început să cânte. 

Nidificarea, în această zonă, se dovedeşte prin faptul că în fiecare primăvară apar 

câte 1-2 exemplare, iar pe la începutul lunii august numărul lor creşte la 3-4 exemplare. 

                                                 
*
 Rădăuţi 
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Comportament. Specia apare în zonă primăvara, în perioada 22-26 martie, iar la 

sfârşitul verii dispare, aproape neobservată. Zona de nidificare este de cca 700 m lungime, 

acolo unde densitatea  speciilor de Phragmites australis, Calamagrostis pseudophragmites 

şi Bidens tripartita este foarte mare. În majoritatea cazurilor, se aşează pe tulpina verticală 

a acestor plante. Nu se odihneşte prea mult pe ele, ci zboară mereu, din loc în loc, atunci 

când este stingherită de către om. De cele mai multe ori zboară la distanţe foarte mici de 

sol, iar când ajunge la limita zonei de nidificare se ridică la o distanţă mai mare. Nu se 

aşează niciodată pe plantele agricole din vecinătate. Staţionează numai în zona de 

nidificare pe care şi-a ales-o cu ani în urmă. Când cântă, stă numai pe crăcile orizontale 

ale sălciilor-boschete (Salix cinerea), la distanţă mică de sol. În perioada de primăvară, pe 

timp de lapoviţă şi ninsoare, se adăposteşte sub frunzele pendente ale speciei de Carex 

pseudocyperus rămase din anul precedent.  

Puţinele informaţii prezentate de noi ne fac să credem că specia se întâlneşte rar în 

ţara noastră, nu atât din cauza numărului redus, cât mai ales datorită vieţii ascunse pe care 

o duce. Alături de ea, mai cuibăreşte în zonă, de trei ani, o familie de Motacilla cinerea. 

Conspectul floristic. Pe firul apei realizat prin drenarea terenurilor învecinate s-a 

instalat o floră compusă din: Ranunculus trichophyllus Chaix., Nasturtium officinale 

R.Br., Lemna minor L., Berula erecta (Huds.) Coville, Myosotis scorpioides L. şi Alisma 

plantago-aquatica L. În fitocenozele de pe şanţuri au pătruns şi unele specii din terenurile 

agricole înţelenite de mai mulţi ani, unele dintre ele cu densitate foarte mare, aşa cum 

sunt: Agropyron repens (L.) P.B., Cirsium oleraceum  (L.) Scop., Mentha longifolia (L.) 

Nathh., Lathyrus tuberosus L., Polygonum hydropiper L., Plantago media L. şi Plantago 

lanceolataL. 

În rest, conspectul floristic de pe ambii versanţi ai şanţului este compus din: 

Achillea crithmifolia W. et K., Agrostis stolonifera L., Ajuga genevensis L., Anthriscus 

silvestris (L.) Hoffm. Var. genuina Gr. et God., Angelica silvestris L., Agrimonia 

eupatoria L., Arctium lappa L., Artemisia vulgaris L., Carex hirta L., Calamagrostis 

pseudophragmites (Haller f.) Koeler, Centaurea jacea L., Caltha palustris L., 

Chrysanthemum leucanthemum L., C. leucanthemum L. var. lanceolatum Nyar., 

Campanula glomerata L. ssp. elliptica (Kit. et Sch.) O. Schwarz, C. rapunculoides L., C. 

abietina Gris. et Sch.,  Crepis biennis L., Daucus carota L., Dactylis glomerata L., 

Epilobium roseum (Schreb.) Pers., Equisetum arvense L., Erigeron canadensis L., 

Eupatorium cannabinum L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Galeopsis speciosa Mill., 

Galium mollugo L., G. boreale L., G. palustre L., Geranium pratense L., Glyceria plicata 

Fries, Heracleum sphondylium L., Hypericum perforatum L., Holosteum umbellatum L., 

Inula britannica L., Juncus effusus L., J. tenuis Schur, Lathyrus pratensis L., Linaria 

vulgaris Mill., Lotus corniculatus L. var. vulgaris Koch, Lythrum salicaria L., Lysimachia 

vulgaris L., Lychnis flos-cuculi L., Myosotis scorpioides L., Pastinaca sativa L. var. 

pratensis Pers., Picris hieracioides L. var. hieracioides, Poa pratensis L., Potentilla 

thyrsiflora Hüls., P. anserina L., Prunella vulgaris L., Pulmonaria mollis Wulfen ex 
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Hornem ssp. mollissima (Kern.) Nym., Scirpus sylvaticus L., Senecio nemorensis L. ssp. 

fuchsii Celak., Silene vulgaris (Moench) Garcke, Silene alba (Miller) E.H.L. Krause, 

Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) K. Richter, Symphytum officinale L., 

Myosoton aquaticum (L.) Moench, Scrophularia umbrosa Dumort, Tragopogon dubius 

Scop., Trifolium hybridum L., T. pratense L., Tussilago farfara L., Urtica dioica L., 

Valeriana officinalis L., Veronica chamaedrys L., V. catenata Pennell, V. beccabunga L., 

Viola arvensis Murray, V. elatior Fr., Vicia pannonica Cr., V. cracca L. var. vulgaris 

Gaud., V. hirsuta (L.) S.F. Gray, V. sepium L. var. montana Koch. 

Dintre speciile lemnoase s-au identificat exemplare foarte rare de Salix triandra L., 

S. cinerea L., S. cineraria L. 

 

 

PELICANII DIN DELTA DUNĂRII 
 

Viorica FLORESCU
*
 

                                                                        
 Pelicanii, aceste păsări arhaice, rămase din era terţiară, şi-au diminuat mult 

efectivele în ultimele decenii. Locurile lor de cuibărit s-au redus treptat, ca urmare a 

intensificării factorului antropic, astfel încât pelicanii au dispărut cu desăvârşire din vestul 

şi centrul Europei. Deşi pelicanii au mai cuibărit în secolul al XV-lea în Danemarca, s-au 

retras tot mai mult din faţa civilizaţiei, interiorul arcului carpatic devenind zona cea mai 

vestică a arealului lor de cuibărit. În secolul trecut, mai erau comuni şi în Transilvania, iar 

în prezent, un ultim refugiu al lor a rămas doar partea estică a continentului, îndeosebi 

Delta Dunării. 

 Trecut şi prezent. În România, la sfârşitul secolului trecut şi la începutul acestui 

secol, ambele specii de pelicani – pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) şi cel creţ 

(Pelecanus crispus) – erau frecvenţi, nu numai în Delta Dunării, ci în toată Dobrogea. 

Vizitatorii Deltei Dunării din acele vremuri povesteau despre existenţa atâtor cuiburi, încât 

relatările lor par incredibile. După călătoria sa din 1869, austriacul E. Hodek notează: 

Potrivit calculelor mele aproximative, între Cernavodă şi Marea Neagră cuibăresc atât de 

mulţi pelicani, încât numărul lor depăşeşte orice imaginaţie umană! În această zonă 

trăiesc mai multe milioane de păsări. În 1874, fraţii Sintenis descopereau minunata 

colonie de pe lacul Cuibeda. 

 În următoarele decenii numărul pelicanilor a scăzut înspăimântător, mai ales din 

cauza pescarilor, care, îngrijoraţi pentru capturile lor, învinovăţeau aceste păsări 

“dăunătoare”, dând foc, ani de-a rândul, tuturor coloniilor întâlnite. Din acest masacru, şi 

vânătorii şi-au avut partea lor, fiind recompensaţi pentru fiecare picior de pelican cu câte 

                                                 
*
 Colegiul Naţional Vocaţional “N. Titulescu”, Slatina 
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un cartuş. Şi azi mai trăieşte unul dintre cei care, în 1926, a luat parte la o asemenea 

campanie: … Am dus opt vânători cu trei bărci în colonie, pentru că ne-au promis 

băutură… povesteşte bătrânul. Masacrul a ţinut şase ore, şi prada a constat în 

aproximativ 260 de picioare de pui pelican. Vânătorii ar fi dorit să ia mai multe picioare, 

dar fiindcă se grăbeau foarte tare, nici nu mai omorau puii, ci pur şi simplu le tăiau 

picioarele, lăsându-i acolo să moară în chinuri cumplite … 

 Renumitul ornitolog român I. Cătuneanu, şeful Centralei Ornitologice Române, a 

avut o atitudine pozitivă în privinţa protecţiei păsărilor ihtiofage. În timpul observaţiilor 

sale din 1950, efectuate cu ocazia survolării Deltei Dunării cu avionul, a descoperit doar o 

singură colonie de pelicani, cu numai circa 250 de pui. În acelaşi an, populaţia de pelicani 

din Delta Dunării a fost estimată la numai 600 de exemplare. 

 Actualmente, pelicanii sunt strict protejaţi în toată Europa. În 

România, din 1955, speciile de pelicani au fost declarate 

monumente ale naturii, iar coloniile sunt, de asemenea, 

protejate, pătrunderea în colonii fiind strict interzisă. Protejarea 

pelicanilor, datorită sensibilităţii acestor păsări faţă de factorii 

perturbanţi, este de neconceput faţă de protecţia strictă a 

coloniilor de cuibărit. Deranjarea coloniilor duce după 

sine la părăsirea cuiburilor, iar într-o eventuală pontă 

înlocuitoare vor rezulta pui întârziaţi, care nu vor fi 

pregătiţi pentru migraţia de toamnă şi vor muri 

îngheţaţi.  Însă aceste păsări se pot observa în alte 

condiţii, când survolează Delta, sau la pescuit pe 

lacurile mari, pe apele complexului Razim-Sinoe. 

 Pelicanul comun şi pelicanul creţ. Datorită 

măsurilor de pretecţie, în prezent, pe teritoriul 

Deltei Dunării cuibăresc peste 2500 de perechi de pelicani comuni şi aproximativ 100 de 

pelicani creţi. Aici se găseşte cea mai mare populaţie de pelicani comuni din Europa. 

 Precum s-a văzut,  majoritatea pelicanilor din Deltă sunt pelicani comuni. Adulţii 

acestei specii au o  culoare alb-roz, iar în perioada nupţială, ambele sexe posedă un ciuf, 

iar fruntea prezintă o excrescenţă vizibilă. Remigele – penele lungi ale aripii – sunt negre, 

ca la berze. Sacul gutural, instrumentul de pescuit de bază al pelicanilor, este gălbui, ca şi 

porţiunea de penaj de pe pieptul păsării. 

 Pelicanul creţ, mai puţin numeric, dar răspândit pe un areal mai mare în Europa de 

sud-est, este de talie chiar mai mare decât specia precedentă, ambele specii înscriindu-se 

printre păsările cele mai mari, cu o anvergură de peste 2 metri. Culoarea lui este de un alb-

murdar spre plumburiu, remigele sunt negre numai spre partea de jos, iar sacul gutural al 

adulţilor, în timpul reproducerii, este de un roşu evident. Puii pelicanului comun sunt 

acoperiţi la început de un puf negru, schimbat treptat de pene maronii, care vor fi înlocuite 

cu penajul alb-roziu abia după prima năpârlire completă, în locurile de iernare. Puii 
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pelicanului creţ sunt plumburii. Menţionăm că, în majoritatea determinatoarelor, coloritul 

puilor este redat incorect. 

 Cuibăritul în colonii şi pescuitul în grup. Ambele specii de pelicani cuibăresc în 

colonii. Cel comun îşi depune ouăle pe plauri (insule plutitoare de stuf), iar pelicanul creţ 

îşi construieşte cuiburi, înalte de 1 m şi late de 1,5 m, din vegetaţie acvatică. Datorită 

excrementelor acide şi a călcatului de către aceste păsări grele, de 10-12 kg, plaurii se 

descompun în câţiva ani, pelicanii fiind nevoiţi să-şi schimbe locul coloniei. De exemplu, 

după informaţiile primite de către cercetătorul Kiss L. Botond, colonia masivă de pelicani 

comuni din zona protejată Hrecisca-Buhaiova şi-a schimbat locul de trei ori în ultimele 

trei decenii. Coloniile pelicanilor creţi sunt mai mici, de obicei cuibărind împreună cu alte 

specii acvatice. Femela depune 1-5 ouă lunguieţe, de un alb-murdar, pe care ambii părinţi 

le clocesc circa o lună de zile, puii fiind îngrijiţi în cadrul coloniei cam două luni. 

Cercetătorii se contrazic în privinţa numărului ouălor şi a duratei clocitului, datorită 

apropierii cuiburilor în cadrul coloniei, care poate provoca uşor amestecarea pontelor. 

 Corpul mare, relativ uşor, nu le permite să se scufunde după hrana lor, ei pescuind 

numai la adâncimea la care ajung cu ciocul şi cu gâtul întins. Specii gregare, pescuiesc în 

grup, pornind dintr-un şir răzleţit, care se strânge în cerc şi bătând din aripi, aglomerează 

peştii. Când pescuiesc, pelicanii îşi învârt capul în semicerc, cu ciocul deschis. Dacă un 

peşte ajunge în cioc şi le atinge membrana sensibilă din interiorul sacului gutural, ciocul 

se închide din reflex. Cei 20-22 l de apă cuprinşi în sac sunt îndepărtaţi prin scuturarea 

capului, iar peştele ia drumul lungului esofag, spre stomac. Puii, de asemenea, sunt hrăniţi 

cu peşti, la început semidigeraţi, apoi întregi, pe care îi înfulecă din punga părinţilor. 

 Toate cele opt specii de pelicani de pe Terra sunt ihtiofage. Despre cantitatea de 

hrană zilnică, necesară pelicanilor, circulă multe informaţii eronate, ignoranţii vorbind 

uneori de raţii de până la 200 kg ! Cantitatea reală, stabilită în urma cercetărilor, este de 

20-30 kg. Pelicanii se hrănesc, de regulă, în apele mici, în scădere, unde se aglomerează 

peştii, capturând mai uşor exemplarele bolnave de diferite epizotii. Prin îndepărtarea 

peştilor bolnavi, împiedică apariţia mortalităţii în masă şi descompunerea cadavrelor, 

contribuind la prevenirea bolilor. În acest sems, exercitând selecţia naturală, pelicanii sunt 

şi sanitarii bălţilor. 

 Pelicanii sunt păsări migratoare, sosind şi plecând în jurul echinocţiului de 

primăvară, respectiv de toamnă. Locurile de iernare ale lor sunt în Africa ecuatorială. 

Regăsirea inelelor aplicate în România dovedeşte urmărirea unei căi de migraţie de-a 

lungul coastelor vestice ale Mării Negre, prin Bulgaria şi Grecia, spre Anatolia şi Israel. 

 Din păcate, aceste monumente ale naturii sunt, chiar şi în condiţiile existenţei 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, supuse unor presiuni de către factorul uman. Pescarii 

le prigonesc, unii pretinşi vânători le împuşcă din goana bărcilor înzestrate cu motoare 

rapide. Trebuie să ştim că pelicanii sunt ocrotiţi nu numai prin legea cinegetică, dar sunt şi 

sub protecţia Convenţiei de la Berna, privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor 

naturale. 
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ASPECTE DIN VIAŢA PĂSĂRILOR.  

CONSTRUIREA CUIBURILOR 
 

Adrian MESTECĂNEANU
*
 

                                                                        
Activitate pur instinctuală, construirea cuibului este esenţială pentru viaţa păsărilor. 

După nevoile şi adaptările fiecărei specii, cuiburile variază mult ca formă, mărime, 

structură, tehnică de construire. Este important locul de amplasare, el trebuind să fie cât 

mai greu de descoperit de către prădători, dar şi felul în care este realizat, pentru a oferi o 

protecţie cât mai bună ouălor şi puilor. Unele cuiburi sunt construite rudimentar, altele cu 

o măiestrie uimitoare. Ele pot fi amplasate în coroana arborilor şi arbuştilor, în vegetaţia 

joasă, în diverse cavităţi, direct pe sol sau pe apă. La realizarea lor, participă de multe ori 

ambii parteneri, caz în care, de obicei, apare diviziunea muncii. Căratul materialului 

nidicol ori construirea cuibului sunt executate cu precădere sau în exclusivitate de către 

unul dintre parteneri, cel puţin în unele etape, mai rar, în mod, egal de ambii soţi. 

Este dimineaţă, martie 1996. Pe o ramură laterală din coroana unui pin, o pereche 

de gugustuci (Streptopelia decaocto) a început construirea cuibului. Ca să fie treaba mai 

uşoară, partenerii şi-au împărţit munca: masculul aduce la locul cuibului 

materialul necesar, iar femela îl împleteşte. Pentru ca viitoarea casă 

să dăinuie, ei fac mai întâi temelia, fapt pentru care bărbătuşul a şi 

adus nişte beţişoare care au fost aranjate în chip de suport. Acesta 

purcede, apoi, să care neobosit frunzuliţe aciculare şi lungi de 

pin. Le ia de pe sol, mergând cu paşi mărunţi 

şi cercetând cu atenţie. Este foarte 

selectiv: apucă cu ciocul una, îi dă 

drumul, apoi ia alta şi tot aşa, până 

ce găseşte una potrivită. Alteori, se plimbă pe ramura copacului, 

privind când în stânga, când în dreapta, până ce nimereşte o 

frunzuliţă tocmai pe placul său. O rupe de la bază cu ciocul, 

înclinând-o într-o parte, după care, bucuros, se îndreptă către 

soţia-i nerăbdătoare care, văzându-l, emite mulţumită un ,, guu - guu " 

puţin înfundat. Ajunge la ea întotdeauna după acelaşi drum, de la care nu se 

abate nici în ruptul capului, sărind de pe o cracă pe alta. Sus, îi predă transportul, aceasta 

preluându-l cu ciocul sau acceptând să-i fie aşezat înainte. În vreme ce bărbătuşul căută o 

altă frunzuliţă, femela rămâne să o împletească pe aceasta cu ciocul. Apucă frunza de o 
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extremitate, o strecoară printre celelalte, totodată învârtindu-se prin cuib pentru a-l tasa cu 

picioarele şi cu corpul. Într-o săptămână, lucrând mai ales dimineaţa, cuibul este aproape 

gata. Au mai adus ceva paie, apoi s-au oprit. În ciuda faptului că prin cuib se poate vedea 

cerul, partenerii s-au declarat satisfăcuţi, acesta fiind numai bun pentru cuibărit. 

În fiecare an, pe parcursul lunilor martie şi aprilie, stăncuţele (Corvus monedula) îşi 

fac cuiburile. Pentru aceasta, aleg diferite locuri: poduri de case, nişe, coşuri de fum, 

crăpături din ziduri, scorburi etc., fiind o adevărată plăcere să priveşti păsările care îşi sunt 

foarte credincioase, umblând aproape peste tot împreună. Şi în acest 

an (1996) s-a întâmplat la fel. Sunt în curtea Facultăţii de 

Biologie din Piteşti şi mă uit cu interes la zburătoarele care se 

află într-o continuă agitaţie, intrând şi ieşind din podul 

clădirii. Două câte două, se îndreaptă acolo unde au 

treabă, masculul urmând, de regulă, îndeaproape 

femela, chicotind, când mai încet, când mai tare. 

Majoritatea se ocupă de cuiburi, femelele 

având, totuşi, importanţa cea mai mare. 

Unele stăncuţe poposesc în coroanele 

pomilor unde, ţopăind cu agilitate, studiază cu 

atenţie rămurelele. Încearcă o dată, încearcă de două, 

dar nu se lasă până ce nu izbutesc să rupă vreuna, apucând-o cu ciocul de jos şi trăgând de 

ea cu putere, prin mişcări bruşte. Cu obiectul mult râvnit, se întorc apoi victorioase către 

edificiile nidicole. Alte exemplare, având cuiburile aproape terminate, se îndeletnicesc cu 

căptuşirea acestora. Ele coboară pe sol. Cu o alură ţanţoşă, păşesc comice, mişcând înainte 

şi înapoi din cap, în căutare de paie, rădăcinuţe, frunze uscate şi chiar de hârtie şi cârpe, 

pentru strângerea cărora depun eforturi considerabile.  

Suntem la finele lunii martie, 2000. În trunchiul unui măr din grădină şi-a ales loc 

de cuib o pereche de grauri (Sturnus vulgaris). Zăpada s-a topit, vremea e îmbietoare iar 

păsările au trecut la amenajarea acestuia. Mai întâi a 

lucrat masculul: a găsit scorbura pe plac, chiar dacă nu 

este de loc mofturos în această privinţă, după care a 

început s-o înfrumuseţeze. Este o pasăre foarte veselă, 

nu de puţine ori cântând în timp ce cară de prin 

preajmă frunzuliţele verzi ale plantelor abia încolţite. 

De bună seamă însă, munca nu-i prea prieşte, de 

vreme ce, după puţinul efort, s-a şi pus pe cântat în 

vârful copacului.  

 Cuibul poate să mai aştepte, prioritate 

are acum găsirea unei partenere. De cum vede 

zburând pe deasupra vreun exemplar din propria-i 

specie, strigă şi mai tare: fâlfâie din aripi şi emite 
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fel de fel de versuri, împrumutate din cântecul altor păsărele. Semnele sunt clare: pe 

teritoriul lui, femelele sunt binevenite, masculii nu. Roadele încep să apară, una câte una 

,,frumoasele" poposind în copacul său. Unele pleacă, nefiind impresionate de 

înfierbântatul curtezan; altele par interesate şi ajung să inspecteze cavitatea nidicolă.  

Peste câteva zile, perechea este formată: femelei i-a plăcut bărbatul, scorbura şi 

ornamentele făcute de el, hotărând să rămână cu acesta. Dar nu este timp de pierdut, 

culcuşul trebuie desăvârşit! După cum e obiceiul în lumea sa, ,,nevasta" are sarcina de a 

continua lucrarea. Bună gospodină, ea aruncă mai întâi resturile rămase în cuib din anul 

precedent, după care aduce înăuntru paie, frunze şi pene pe care le găseşte umblând prin 

apropiere cu paşi mici şi repezi. În alegerea lor nu face nazuri. Cuibul nu este prea arătos, 

cu materialul aruncat de-a valma şi cu o mică gropiţă în centru în care vor fi depuse ouăle. 

Mă aflu în grădina casei, nu departe de o scorbură artificială situată la mică înălţime 

în trunchiul unui măr. Luna martie a anului 2000 este pe terminate iar vremea este călduţă. 

Privesc cu încântare la o pereche de piţigoi mari (Parus major), care tocmai îşi construiesc 

cuibul. Femela are rolul principal. O văd cum cară cu sârg cele trebuincioase: ba muşchi 

verde, ba fire de iarbă, ba chiar, către final, şi păr de animale, pe care numai ea ştie de 

unde îl procură. O face în mare grabă, de parcă nu ar mai fi zile. De fiecare dată, aducând 

câte puţin, intră în scorbură unde, la adăpost de privirile mele indiscrete, ţese sălaşul 

pentru viitoarele sale progenituri. Nu trece mult timp, că 

şi pleacă iar după un alt transport. Masculul 

numai rareori o ajută, mulţumindu-se 

doar să-şi însoţească partenera, 

zburând după ea de colo, colo şi cântându-

i cu înflăcărare serenade fierbinţi. 

Mijloc de mai, 2000. Sub razele calde ale soarelui de dimineaţă, privesc la două 

rândunici (Hirundo rustica), aflate în febra construirii cuibului şi care, după cum se 

comportă, formează cu siguranţă o pereche. De regulă, cuibul, făcut din pământ şi paie, 

încleiat cu propria lor salivă, este construit de ambele sexe. Acum însă, bărbătuşul şi-a 

permis să ia un moment de răgaz, el însoţindu-şi doar partenera. Aceasta poposeşte adesea 

pe marginea drumului unde, cu paşi mărunţi şi caraghioşi, se deplasează pe mici distanţe 

în căutarea paielor şi a pământului. Ia în cioc numai un fir de iarbă, după care porneşte în 

zbor drept către cuibul aflat, nu departe, în grajdul unui consătean. Soţul o urmează 

îndeaproape. Nu trece totuşi de uşa grajdului, ci se opreşte pe culmea de rufe aflată în faţa 

acesteia, de unde se delectează cu ariile sale minunate. Dacă tovarăşa nu iese iute, intră şi 

el să vadă ce se întâmplă, în final cei doi apărând pentru a relua întreaga procedură.  

Început de aprilie, 2003. Mă aflu la ultimul etaj al noii clădiri a Muzeului Judeţean 

Argeş şi privesc la peisajul din jur. În preajma construcţiilor înalte din zonă observ o 

activitate intensă: câteva perechi de pescăruşi argintii (Larus cachinnans) au trecut la 

amenajarea cuiburilor. Este devreme, abia s-a crăpat de ziuă, dar păsările şi-au luat în 

serios treaba. Bărbătuşul munceşte pe afară. El apără cuibul de rivali, cărora le-ar fi mai 
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uşor să ia din el materialul de-a gata, fără să mai trudească. Furtul se pedepseşte însă şi 

în lumea animală, de cum vreunul dintre hoţi îndrăzneşte să se apropie, imediat 

stăpânul casei alungându-l cu mânie, în zboruri lungi şi întortocheate. 

Bărbătuşul are însă şi un alt rol, şi anume acela de a căra materialul 

nidicol. De aceea, face un continuu du-te - vino de la cuib la locurile 

de aprovizionare. De pe terasa unui bloc, el colectează în cioc 

muşchi de pământ, sub forma unui ghemotoc de mărimea unei 

mingi de tenis de câmp, după care, bătând din aripi greoi, se 

ridică în aer, după o spirală scurtă şi largă. Se opreşte 

în final pe o clădire, lângă cuibul pe care din 

fericire îl văd, el fiind dispus în partea de 

deasupra, la locul îmbinării dintre coşul de 

fum şi acoperiş. Ce-i drept, alte păsări sunt într-un 

stadiu mai avansat: unele strâng fire subţiri de iarbă iar 

altele aduc frunze intrate în putrefacţie. 

 Femela deretică prin casă. Ea este deocamdată mai puţin 

ocupată, dar trebuie să ştim că o aşteaptă clocitul şi creşterea puilor. Ceea ce face este 

totuşi foarte important, depunând materialul lăsat în faţa ei ori oferit în cioc, exact acolo 

unde este nevoie. Se suceşte în cuib şi trage lângă ea căptuşeala acestuia. Mult nu mai are 

de lucru, iar apoi va trebui să depună ponta. 

 

 

ISTORIA MOLECULEI DE ACID DEOXIRIBONUCLEIC 
 

Marian CĂRĂBAŞ 
*
 

                                                                        
Genetica este doamna ştiinţelor secolului XXI, iar 

genetica fără ADN nu poate să existe. 

 

 În primăvara anului 2003 s-au sărbătorit la Melbourne-Australia 50 de ani de la 

realizarea uneia dintre cele mai mari descoperiri ale lumii de către J.D. WATSON şi F.H. 

CRICK – structura macromoleculei de acid deoxiribonucleic (ADN). 

 Cu toate că se vorbeşte astăzi foarte mult despre acidul deoxiribonucleic, 

această macromoleculă nu a fost cea care a apărut prima în cadrul acizilor nucleici. 

Acest lucru rezultă din noile cercetări privind apariţia protobionţilor, care au dus la 

concluzia că primele gene erau alcătuite din acid ribonucleic (ARN) care astăzi 
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reprezintă materialul genetic al unor viruşi şi viroizi. Prin sinteza abiotică a ARN-

ului în supa organică primitivă s-au sintetizat mai multe tipuri de secvenţe datorită 

erorilor care au loc în cursul replicaţiei. Dintre toate acestea au supravieţuit cele 

mai stabile care aveau o lungime de 50-100 nucleotide, similară cu ARN-ul de 

transfer care se găseşte la toate organismele vii actuale şi care are rol în transportul 

aminoacizilor la ribozomi, unde se sintetizează proteinele. ARN-ul este considerată 

molecula primordială a vieţii şi nu ADN-ul, deoarece: a) riboza se realizează mult mai 

uşor decât deoxiriboza; b) grupările hidroxil 2' şi 3' joacă un rol structural în ARN şi sunt 

implicate în formarea structurii terţiare a ARN-ului de transport, ADN-ul neavând grupare 

2' hidroxil; c) gruparea 2' hidroxil a ribozei joacă ea însăşi un rol catalitic direct a 

intronilor din  ARN mitocondrial. 

 Aceste lucruri demonstrează că molecula de ARN posedă cele două proprietăţi 

obligatorii ale evoluţiei: de replicator a informaţiei genetice şi de catalizator enzimatic. În 

concluzie, se sugerează că acum 3,5-4 miliarde de ani molecula de ARN a devenit un 

sistem autoreplicativ cu care începe evoluţia sistemelor vii pe pământ. 

 Primele gene de tip ARN erau mici, fiind alcătuite din maximum 100 de nucleotide 

şi aveau o stabilitate relativă. Acest lucru însemna o blocare a procesului evolutiv, 

deoarece evoluţia presupune o cantitate mărită de informaţie genetică, această criză 

informaţională fiind depăşită prin apariţia capacităţii de translaţie a informaţiei din genele 

de ARN în moleculele proteice, acest lucru ducând la apariţia codului genetic. ARN-ul, 

având o moleculă monocatenară, se replica cu o fidelitate mai redusă, frecvenţa erorilor 

fiind mult mai mare decât la ADN, deoarece în cazuil ARN-ului nu există nici un proces 

reparator, frecvenţa mare a erorilor se menţine, ducând la o mare variabilitate genetică. În 

aceste condiţii, deşi se putea realiza sinteza unei macromolecule de ARN mai mari de 

8.000 până la 10.000 de nucleotide, pe măsură ce acestea se sintetizează se produce şi o 

depolimerizare, deoarece ARN-ul are o stabilitate redusă. Acest lucru arată că mărirea mai 

departe a dimensiunilor genelor, respectiv a programelor genetice pe baza ARN-ului nu s-

a mai putut realiza, apărând a doua criză informaţională care a fost însă depăşită prin 

trecerea de la gene de tip ARN monocatenar, la gene de tip ADN, care au o stabilitate 

mult mai mare datorită structurii bicatenare a macromoleculei de ADN şi a fidelităţii cu 

care se replică, deoarece prezintă un mecanism de detectare şi corectare a erorilor în 

cursul procesului de replicaţie. Această trecere de la ARN la ADN s-a realizat cu ajutorul 

unor enzime (revers-transcriptaze) care transferă informaţia genetică de la ARN la ADN. 

 Istoria cercetării acizilor nucleici a început, cu adevărat, prin secolul XIX, când un 

anatomist elveţian de origine germană, F. Miescher, studiind puroiul la diferite persoane, 

descoperă în nucleul celulelor respective o substanţă pe care el a denumit-o nucleină. 

 În anul 1889, Altmann separă din nucleină acidul fosforic (numind nucleina acidul 

nucleic), precum şi o componentă organică; tot în aceeaşi perioadă, Kossel identifică 

produşii de hidroliză a acidului nucleic. În anul 1897 E. Fischer sintetizează bazele azotate 
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purinice, în anul 1903, bazele azotate pirimidinice, iar în 1908 identifică, în acizii nucleici, 

pentoza (zahărul). În anul 1909 P.A. Levene introduce termenii de nucleosid şi nucleotid, 

stabilind structura de bază a ADN-ului, iar împreună cu Jacobs, în 1912, afirmă existenţa 

structurii catenare cu legături pentozo-fosfat de tip 3'5'. 

 În anul 1924, R. FEULGEN şi H. ROSENBECK constată localizarea ADN-ului în 

cromozomii nucleului interfazic, datorită faptului că au reuşit să realizeze o metodă de 

colorare specifică ADN-ului cu leucofuxină. În anul 1928 medicul englez Griffith 

descoperă fenomenul de transformare genetică la bacterii, însă nu a ştiut să interpreteze 

acest lucru. În anul 1930 Feulgen şi Levene realizează depolimerizarea enzimatică a 

ADN-ului, acest lucru făcându-i să dovedească natura polimerică a ADN-ului. Levene, pe 

baza cercetărilor pe care le-a efectuat, emite ipoteza tetranucleotidului, prin care el 

consideră că bazele azotate se succed monoton şi uniform în structura polimerică a ADN-

ului (AGTCAGTCAGTC …), acest lucru făcându-l să creadă că acidul deoxiribonucleic 

nu poate fi purtător a informaţiei ereditare, considerându-se că proteinele ar fi substanţa 

ereditară deoarece ele sunt mai diverse. 

 În anul 1939, ASTBURY şi CASPERSSON emit o ipoteză prin care ADN-ul este 

considerat materialul ereditar, după anul 1944, un grup de cercetători, printre care 

CHARGAFF, S. COHEN şi W.M. STANLEY, studiind structura ADN-ului, infirmă 

ipoteza lui LEVENE. 

 În anul 1944, O.T. AVERY, C.M. McLEOD şi M. McCARTY, reluând 

experienţele englezului GRIFFITH din 1928, reuşesc să explice fenomenul de 

transformare genetică la bacterii, elaborând lucrarea “Rolul transformant al ADN-ului”-

1944, WATSON numind această mare descoperire “Bomba lui Avery”. 

 În anul 1944, M. DELBRÜCK şi W.T. BAILEY reuşesc să demonstreze la 

virusurile bacteriilor fenomenul de recombinare genetică, iar J. LEDERBERG şi E.L. 

TATUM – recombinarea genetică la bacterii; ultimii doi, împreună cu BEADLE, pentru 

cercetările lor, au primit premiul Nobel în anul 1958. 

 În anul 1948, LEROY şi soţii VENDRELY demonstrează că ADN-ul reprezintă 

materialul ereditar la organismele superioare.  

În perioada 1948-1952, CHARGAFF, un român de origine evreiască din Cernăuţi, 

care a emigrat înainte de primul război mondial în S.U.A., realizează una din cele mai 

importante descoperiri în structura ADN-ului, demonstrând că de la bacterii la om, 

raportul dintre bazele azotate purinice (adenina-A şi guanina-G) şi pirimidinice (timina-T 

şi citozina-C) este foarte diferit, având specificitate de specie; proporţia de citozină este 

egală cu cantitatea de guanină şi cea de adenină este egală cu cantitatea de timină; A=T şi 

GC. Regulile lui Chargaff A/T = G/C = 1 şi A+T/G+C  1 sunt cunoscute ca Legile lui 

Chargaff, ele stând la baza elaborării modelului de structură bicatenară a ADN-ului. 

 În anul 1952, un grup de cercetători de la laboratoarele din Londra a lui King 

Colege, condus de M. WILKINS (dar rolul principal avându-l ROSALIND FRANKLIN), 

a realizat cercetări referitoare la  studiul spectrului de difracţie în raze X a macromoleculei 
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de ADN şi a stabilit parametrii stereochimici liniari, arătând că molecula de ADN este un 

helix regulat care descrie un tur complet de 34 A (Angstrom), iar distanţa dintre 

nucleotidele vecine este de 3,4 A, un tur complet realizându-se după 10 nucleotide. 

 Tot în această perioadă, M. DELBRÜCK, laureat al premiului Nobel pentru 

cercetări în genetica microorganismelor, l-a desemnat pe J. WATSON, care avea 22 de 

ani, să meargă în Europa cu o bursă pentru a descifra structura macromoleculei de ADN. 

În peregrinările lui prin Europa, WATSON, într-un week-end petrecut în M-ţii Alpi, o 

cunoaşte pe sora lui Crick, de care se îndrăgosteşte. Prin intermediul ei, îl cunoaşte pe F. 

CRICK, un biochimist de 36 de ani de la Cambridge Trinity College, cu care se 

împrieteneşte şi încep să lucreze împreună la descifrarea structurii macromoleculei de 

ADN. 

 Cercetările lor s-au bazat îndeosebi pe descoperirile lui LINUS PAULING (laureat 

a două premii Nobel, unul pentru pace şi unul pentru descifrarea structurii proteinelor), în 

ceea ce priveşte structura proteinelor care prezintă un  helix, legile lui CHARGAFF, 

precum şi ale lui M. WILKINS şi ROSALIND FRANKLIN. 

 WATSON şi CRICK au comandat modele componente ale ADN-ului pe care, la un 

moment dat, le-au lăsat pe masă şi s-au dus să joace tenis. A doua zi, aşezându-le unul 

lângă celălalt, au avut surpriza să realizeze una dintre cele mai mari descoperiri ale ştiinţei 

– structura macromoleculei de ADN. 

 ADN-ul este o macromoleculă alcătuită din: 1) baze azotate, care 

sunt purinice (adenina şi guanina) şi pirimidinice (citozina şi timina); 2) 

un zahăr numit deoxiriboză, care este o pentoză; 3) un radical fosforic. 

Baza azotată  + deoxiriboza formează o nucleosidă, iar prin adăugarea 

unui radical fosforic, se formează o nucleotidă, care reprezintă unitatea de 

bază a acizilor nucleici. Aceste nucleotide se leagă între ele cu ajutorul 

radicalului fosfat, între carbonul 5' al unei pentoze şi carbonul 3' al 

pentozei următoare, formând un lanţ polinucleotidic care reprezintă o 

catenă în care legăturile fosfodiesterice sunt la exterior, iar bazele azotate 

la interior. Succesiunea nucleotidelor din catenă reprezintă structura 

primară a ADN-ului, care prezintă două catene răsucite helicoidal, una în 

jurul celeilalte, şi care se leagă între ele la nivelul bazelor azotate prin legături de 

hidrogen, care reprezintă structura secundară a ADN-ului şi care sunt duble între adenină 

şi timină şi triple între guanină şi citozină. 

 Această măreaţă descoperire a fost prezentată în luna februarie a anului 1953 în 

revista Natura de la Londra pe o pagină şi jumătate, pentru care J. WATSON, F.H. 

CRICK şi M. WILKINS au fost răsplătiţi, în 1962, cu premiul Nobel pentru medicină. 

 Descifrarea structurii ADN-ului a avut, are şi va avea o importanţă deosebită în 

cercetarea biologică, precum şi în cercetarea altor domenii de activitate cu implicare 

genetică: medicină, zootehnie, agronomie, criminalistică etc., deoarece informaţia 
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genetică a vieţuitoarelor care reprezintă esenţa vieţii este înmagazinată în această 

magnifică moleculă, numită ADN. 

 Istoria, evoluţia şi cercetarea macromoleculei de ADN este un roman captivant, cu 

întâmplări extraordinare, uneori hazlii şi cu foarte mult mister, care a început acum 3,5-4 

miliarde de ani şi a continuat cu primele descoperiri, încă din anul 1869, culminând cu 

descifrarea ei în anul 1953 de către WATSON şi CRICK, care s-au bazat pe cercetări 

anterioare realizate de PULING, CHARGAFF, WILKINS şi ROSALIND FRANKLIN, 

pentru care au luat premiul Nobel în 1962. 

 

 

GENETICA LA GRANIŢA DINTRE  

BIOETICĂ ŞI ŞTIINŢĂ 

 
Maria Alina IONESCU

*
 

                                                                        
Iată-ne în pragul unei noi civilizaţii, sau a unei noi ere a civilizaţiei genei, pentru a 

folosi sintagma lui François Gros (1990), sau a erei geneticii, pentru a relua sugestia lui 

Marcel Blanc. Genetica s-a născut în 1990, odată cu redescoperirea legilor lui Mendel. 

Treptat, a devenit una din marile puteri ale acestui neliniştit veac. Ambiţiile ei sunt 

nelimitate. Vrea, ca scop ultim, să remodeleze viaţa, un scop aproape imposibil. Dar ce 

înseamnă imposibil într-o lume în care nu există senzaţional? Descoperirile curg într-o 

succesiune incredibilă. Din momentul în care a fost localizată prima genă, era cert că, mai 

curând sau mai târziu, vom fi martorii lansării programului “Genomul Uman” şi apoi că 

vom fi beneficiarii programului, cu toate ramificaţiile lui imprevizibile. 

 Nu este deloc surprinzător că genetica preia primul loc în ierarhia priorităţilor 

ştiinţifice ale veacului. Şi îşi asumă responsabilităţi uriaşe. Ştim că nu a fost niciodată 

neutră. Impactul etic al performanţelor geneticii ne interesează mai puţin, de vreme ce 

ignora omul. Liniştită îşi continua drumul, la adăpostul celebrei afirmaţii a lui J. Monod: 

Ştiinţa ignoră valorile, ea impune o concepţie a universului, vidă de orice etică. Fireşte, 

nici o descoperire nu are o conotaţie morală prin ea însăşi. Implicaţiile etice survin atunci 

când ştiinţa se transformă în tehnologie. Rabelais spunea, acum câteva secole, că ştiinţa 

fără conştiinţă este ruşinea sufletului. Conştiinţa înseamnă etică, dar etica este încă o 

preocupare fluidă. Exceptând condamnamentele biblice, aproape unanim acceptate, nu au 

existat şi, probabil, nu vor exista legi morale cu validitate universală. A venit însă genetica 

şi, prin performanţele ei, tinde să răstoarne întregul nostru sistem de valori, o nouă 

axiologie impusă de o nouă ontologie. Ne adaptăm din mers, convinşi că vom depăşi 

                                                 
*
 Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş 
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dificultăţile din faţa noastră doar dacă vom înţelege că interesele ştiinţei trebuie 

subordonate intereselor speciei. Suntem oare primii care trăim şocul viitorului ? Nu cumva 

este o temă pierdută în amintirea colectivităţilor umane ? Tucidide, şi cu siguranţă nu este 

primul, îşi avertiza contemporanii asupra riscurilor implicate în deciziile cu ecouri 

îndepărtate: Voi, care prin hotărârile voastre  veţi fi creatorii evenimentelor viitoare, bune 

sau rele, aveţi tot dreptul să vă gândiţi la consecinţele lor posibile. Nu era un avertisment 

în accepţiunea strictă a cuvântului, ci mai curând gândurile unui istoric şi om politic. Ele 

au devenit realitate abia în ultimele decenii. 

 În prezent, cine mai are curajul să anticipeze formele biologiei umane de la sfârşitul 

mileniului trei ? Scenariile nu lipsesc, fireşte. Ele sunt, însă, fluide. Nu cu prea multe 

decenii în urmă, un grup de experţi nord-americani a încercat să anticipeze descoperirile 

următorilor 30 de ani. Nici unul nu s-a gândit la revoluţia tehnologică ce venea. Au omis 

nenumărate realizări remarcabile, de la radar la antibiotice, de la computere la avioane 

supersonice. La Londra, Comisia pentru organizarea păcii publica în ziarul “Guardian” un 

avertisment profetic: Controlul genetic constituie cea mai periculoasă ameninţare 

împotriva intimităţii fiinţei umane. Se estimează că în curând se va putea anticipa, înainte 

de naştere, caracteristicile copiilor şi aceste caracteristici vor putea fi manipulate în aşa 

fel încât să transforme viitorul speciei umane în conformitate cu ideile preconcepute ale 

celor care controlează metodele de a efectua aceste manipulări. S-ar putea ca în viitor, 

introducând în procesul de fertilizare influenţe ereditare adecvate, să fim capabili să 

generăm la comandă orice fel de indivizi. 

 La Paris, dar nu numai acolo, s-au auzit întrebări obsedante: Unde se va opri 

genetica ? Ce este moral şi ce este imoral ? Nu cumva apare o nouă formă de eugenism ? 

 1992-1993 … noi realizări ale ştiinţei cu profunde ecouri etice: sunt redescoperite 

xenogrefele, se transplantează unor bolnavi organe (ficat de porc şi de babuin), în 

Germania se menţine mecanic în viaţă o femeie pentru a-şi continua sarcina … Medicina 

este confruntată cu noi şi numeroase dileme – trebuie să accepte sau să refuze maternitatea 

de substituţie, sinuciderea asistată medical, sunt acceptate moral sau nu, experimentele pe 

embrioni, este tolerabilă în circumstanţe extreme eutanasia ? 

 Cine mai poate stabili noile priorităţi ale lumii şi ce ar trebui rezolvat în primul 

rând: foametea, analfabetismul, criza ecologică, cancerul .. ? Acestea sunt doar câteva 

dintre întrebările la care nu se poate răspunde. 

 Mamele de substituţie. Un exemplu devenit celebru: o femeie din Africa a purtat 

sarcina fiicei sale şi a ginerelui său. Mama purtătoare a născut un copil, care este nepotul 

sau/şi, în acelaşi timp, fratele mamei lui biologice.Toate legăturile genealogice au fost 

sfărâmate. Metoda este folosită ori de câte ori femeia ovulează, dar, din raţiuni diverse, nu 

poate purta sarcina. Tehnica este relativ simplă, mama este pregătită hormonal pentru 

gestaţie. În acelaşi timp, se extrag ovocitele din ovarele mamei donor, are loc fecundaţia 

in vitro, se transferă embrionul în noul lui mediu matern, se monitorizează sarcina pentru a 

urmări evoluţia fătului. Pe această cale, în ultimii 10 ani, numai în Statele Unite s-au 
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născut între 50-80 de copii. O femeie poartă o sarcină din raţiuni umanitare sau, de cele 

mai multe ori, din considerente economice. Este una din formele moderne de exploatare a 

femeii. După părerea lui Albert Jost, membru în Comitetul de etică al Franţei, aceste 

mame sunt vinovate de abandonare cu premeditare a unui copil. 

 Iniţial, toate comitetele de bioetică s-au opus prezenţei mamelor de substituţie în 

biologia umană. Apoi, legiuitorii au devenit mai înţelegători. În puţine ţări, deocamdată 

Anglia şi Scoţia, legea tolerează utilizarea mamelor de împrumut, cu condiţia de a nu fi  

remunerate. Justiţia a fost pusă în faţa unei situaţii neaşteptate.Ce se întâmplă dacă mama 

purtătoare nu vrea să cedeze copilul, pentru că în ea s-a trezit instinctul matern ? Reacţia 

justiţiei nu a fost uniformă. În Marea Britanie mamele de împrumut au dreptul de a păstra 

copiii. O parte din legiuitorii din S.U.A. susţin că mamele purtătoare sunt obligate să 

restituie copiii. În mod firesc, între cele două părţi ar trebui să se stabilească un contract 

legalizat. Geneticienii, mai prudenţi, ar vrea ca mama de substituţie să fie sora mamei 

biologice, sau una din rudele ei apropiate. De curând, judecătorii au hotărât că un copil 

nou născut de o mamă purtătoare are legal două mame şi, evident, doi taţi, unul fiind însă 

doar tată social. Nimeni nu ştie încă ce se va întâmpla în viitor. Vor accepta şi alţii ideea 

că un copil poate avea două mame ? Între cele două feluri de mame de substituţie există o 

diferenţă imensă. În accepţiunea strictă a termenului ar trebui considerate mame de 

împrumut doar femeile care poartă un embrion cu totul străin, deci ovocitul fecundat nu-i 

aparţine. În toate codurile civile este considerată mamă, aceea care dă naştere unui copil. 

Procreaţia anulează această definiţie. Rămân fără soluţie numeroase interogaţii: mama de 

împrumut a pierdut sarcina de pildă, cum vor fi compensate pierderile ei şi de către cine ? 

Se naşte un copil malformat şi malformaţia nu are nici o explicaţie, poate fi expresia unei 

erori genetice nedetectabile. Unde începe şi unde se termină responsabilitatea mamei 

purtătoare ? Nimic nu împiedică mama biologică să refuze copilul, după cum nimic nu 

opreşte mama purtătoare să-l restituie aşa cum este. 

 Discriminarea genetică. Disecţia genomului uman nu pare să fie o performanţă 

neutră social. Comitetul de genetică umană al Consiliului pentru responsabilitatea 

geneticii din S.U.A. a relevat câteva dintre posibilele consecinţe negative ale acestei 

extraordinare realizări. 

 Scopul major al cartografierii genelor rămâne detectarea, cât mai timpuriu posibil, a 

tulburărilor genetice şi a predispoziţiilor, a tulburărilor cu determinism complex, cum ar fi 

cancerul sau dezordinele mentale. Atâta timp cât genetica se va limita la patologie, nu va 

protesta nimeni, dar este puţin probabil că genetica se va opri aici. Există riscul real ca 

studiul genelor să impună o nouă ierarhie socială bazată pe particularităţile ereditare. 

Structura genelor poate constitui un criteriu profesional – pot fi preferaţi cei ce au gene 

particulare favorabile într-un set de circumstanţe ambientale. Fără nici o îndoială, în 

viitorul nu prea îndepărtat toţi copiii din ţările dezvoltate vor avea fişe genetice păstrate în 

bănci speciale. Pentru evitarea unui conflict posibil, Comisia pentru genetica responsabilă 

recomanda ca, înainte de generalizarea screeningului genetic, să fie precizate câteva 
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aspecte: Cine are acces la informaţii ? Cum pot fi folosite datele ? Va fi obligatorie 

investigaţia genetică ? Nu cumva prezentarea fişei va figura printre actele necesare 

înscrierii la facultate ? 

 Au fost propuse ca soluţii, în primul rând, informarea comunităţii asupra 

progreselor geneticii, delimitarea obiectivă a riscurilor şi beneficiilor pe care le antrenează 

fiecare performanţă: eliminarea oricărei forme de discriminare a purtătorilor unei mutaţii, 

indiferent de consecinţele ei în timp, datele genetice personale vor fi confidenţiale, dreptul 

indivizilor de a refuza orice testare genetică. 

 Genetica violenţei. Comportamentul agresiv, se ştie, este condiţionat genetic sau 

poate fi rezultatul nenumăratelor presiuni ambientale. Trebuie însă să delimităm violenţa 

individuală, de cea a populaţiei. Agresivitatea populaţiei a fost şi este încă determinată de 

vizibili factori mezologici. În ceea ce priveşte violenţa individuală, s-a descris, în acest 

sens, şi un sindrom de discontrol, definit prin crize necontrolate de furie. Indivizii cu acest 

sindrom au leziuni cerebrale înnăscute sau secundare unor traumatisme, infecţii etc. În 

imposibilitatea de a analiza genele criminalilor, experimentatorii s-au întors la animalul 

lor preferat: şoarecele. Concluziile sunt impresionante. Există cinci tipuri de agresivitate, 

consecutive durerii, apărării culcuşului, lupta între masculii ce apără un teritoriu, lupta 

pentru obţinerea hranei. S-a remarcat că nu toate liniile de animale reacţionează la fel. 

 Agresivitatea este favorizată de izolare. Animalele obligate să trăiască în afara 

comunităţii sunt mai agresive şi mai violente decât animalele care se dezvoltă în grupuri 

închise. Comportamentul are o bază biochimică. Poate şi mai important este faptul că 

agresivitatea este stimulată de centrii specifici din creier. Încă o experienţă edificatoare: se 

studiau pisici – animale liniştite. Uneori ele trăiau în aceeaşi cuşcă cu şobolani în armonie. 

Dacă însă sunt stimulate anumite regiuni din creier, pisica atacă şobolanul, muşcându-l în 

regiunea cervicală a coloanei vertebrale. Dacă electrozii sunt deplasaţi în altă regiune a 

creierului, pisica atacă experimentatorul. Se poate spune, cu maximum de prudenţă, că 

tulburările de comportament social implică şi o componentă ereditară. 

 Problema clonării în reţeaua de transplant. Dicţionarul Oxford defineşte 

clonarea drept “un animal sau o persoană ce se dezvoltă dintr-o singură celulă somatică a 

părintelui (strămoşului) şi este genetic identică cu părintele donator al celulei”. 

 S-a reuşit, prin tehnici de inginerie genetică, producerea de insulină umană identică 

cu cea produsă de pancreas prin clonarea în sistem bacterian a genei insulinei umane. Însă 

insulina reprezintă doar una dintre nenumăratele molecule ce pot fi obţinute, la costuri 

scăzute, prin manipularea in vitro a ADN-ului şi clonarea în bacterii. Pasul următor l-a 

constituit crearea de animale transgenice, animale purtătoare ale unei gene străine de 

genomul lor. Acestea pot produce proteine necesare în terapia umană. În genomul 

animalelor şi păsărilor domestice se pot introduce gene care codifică care codifică astfel 

de proteine şi al căror produs, proteina în cauză, se eliberează în lapte sau în albuşul de ou. 

 Mamiferele transgenice reprezintă o sursă ieftină de proteine terapeutice. În acest 

context, s-a pus în discuţie problema animalelor superioare. Prin tehnici laborioase de 
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inginerie genetică s-a ajuns ca numărul embrionilor clonaţi, obţinuţi dintr-o singură celulă, 

să fie peste 100 (Alan Tronson de la Monash University, Australia, 1997). În 1981 se 

naşte primul mamifer – un şoarece – prin folosirea tehnicii de clonare prin transfer de 

nucleu din celule embrionare. Marea provocare o constituia însă clonarea prin transfer de 

nucleu din celule adulte. 

 Răspunsul a fost dat de Wilmut şi Campbell, conducătorii echipei de specialişti de 

la Roslin Institute (Edinburg), la data de 15 iulie 1996, când se năştea oiţa Dolly, primul 

mamifer-clonă obţinut prin tehnica clonării din celule adulte. Clonarea omului, posibilă 

din punct de vedere tehnic, a stârnit vii emoţii şi discuţii în lumea oamenilor de ştiinţă, a 

politicienilor, clericilor, filozofilor, juriştilor etc. 

 În S.U.A., la 27 ianuarie 1998, un senator (Campbell) introducea în Congres o 

moţiune intitulată Human Cloning Prohibition Act (Legea pentru interzicerea clonării 

omului), care, pe lângă interdicţia clonării umane, mai cuprindea şi o definiţie a ei: “clonă-

clonare = crearea sau încercarea de a crea o fiinţă umană prin transferarea nucleului unei 

celule umane de orice provenienţă într-un ovocit uman din care s-a scos nucleul, cu scopul 

de a implanta produsul rezultat pentru a iniţia o sarcină care ar putea conduce la naşterea 

unei fiinţe umane”. Ţările europene au elaborat şi ele, în martie 1998, un text de lege care 

interzice clonarea omului, permiţând doar clonarea celulelor pentru cercetare. Legea, o 

anexă a Convenţiei Europene asupra drepturilor omului şi cercetării biologice, a fost 

însuşită de 13 din cele 40 de state membre ale Consiliului Europei, printre care şi 

România. 

 În momentul de faţă există indivizi şi organizaţii pro sau contra clonare, fiecare cu 

argumentele sale. Cei mai optimişti speră că oamenii vor putea fi clonaţi “pe bucăţele”, 

menţinând acele părţi ale embrionului care prezintă interes (inimă, rinichi, ficat) şi 

eliminând restul. Prin clonare se creează organe perfect compatibile, dispărând astfel 

cazurile de respingere a grefei. Progresele înregistrate în domeniul tehnicilor de clonare 

reprezintă descoperiri de mare valoare, ce pot aduce beneficii imense omenirii. Clonarea 

trebuie folosită în slujba omului, deoarece nimeni nu este interesat să creeze o nouă 

specie, total diferită de cea a oamnilor. 

 O etică a industriei. Marile companii farmaceutice sunt vinovate de naşterea unui 

procent oarecare de copii handicapaţi. Este cert că industria nu poate anticipa toate 

consecinţele substanţelor pe care le aruncă în circulaţie. Numeroase conferinţe 

internaţionale au fost consacrate în ultimii ani reducerii stratului de ozon, care înconjoară 

planeta. Au fost descoperite discontinuităţi întinse, prin care pătrund razele ultraviolete. 

Expunerea la doze mari de ultraviolete va da amploare cancerului de piele. S-a demonstrat 

că fenomenul este determinat de utilizarea excesivă a clorofluorcarbonilor, fără de care ar 

fi imposibilă industria spray-urilor, a frigiderelor. Ei trebuie înlocuiţi. Se pare că au fost 

găsiţi înlocuitori inofensivi pentru mediu. 

 Politica şi genetica. Se ştie că Programul genomului uman este masiv susţinut de 

Administraţia nord-americană şi nu din raţiuni altruiste. Atenţi la evenimentele ştiinţifice 
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din restul lumii, conducătorii politici ai Japoniei au răspuns provocării americane cu o 

propunere şi mai şocantă: Programul “Frontierele umane”. Scopul acestui proiect sunt 

considerabil mai largi. Cercetătorii japonezi propun construirea unei noi bionici – a unei 

ştiinţe ce vrea să construiască maşini capabile să imite funcţiile organismelor vii, roboţi 

care văd sau simt la fel de bine ca fiinţele umane, care recunosc formele, care disting 

sunetele … premisele unui Golem modern. Proiectul va fi realizat printr-o vastă cooperare 

internaţională, dar centrul noii bionici va fi Japonia, care devine astfel metropola celei mai 

incitante zone a ştiinţei şi, fără nici o îndoială, ea va fi şi prima beneficiară. 

 

 

PĂDUREA PARC TRIVALE –  

O OAZĂ DE LINIŞTE ŞI AER CURAT 
 

Ştefania Daliana RABOLU
*
 

                                                                        
Cine nu iubeşte o floare, acela nu este în stare să iubească nici oamenii. Aşa 

spunea filozoful englez John Ruskin care a căutat să prpovăduiască dragostea pentru 

natură, nu numai ca izvor de subtilă şi trainică gândire, dar mai ales ca susţinere în viaţa 

de toate zilele a fiecărui om. 

Pădurea Trivale este o zonă deosebit de importantă pentru recreerea orăşenilor din 

Piteşti şi nu numai, de aceea este util să prezentăm câteva amenajări şi obiective turistice 

existente aici, şi unele lucrări de întreţinere necesare a fi realizate pentru îmbunătăţirea 

funcţionalităţii ei ca zonă de recreere. 

Parcul natural Trivale, situat în partea vestică a oraşului Piteşti, cuprinde 1171,3 ha 

din renumita pădure Trivale, întinsă pe o suprafaţă de 1904,7 ha. Vegetaţia abundentă, 

aerul curat şi răcoros, fauna specifică pădurilor colinare şi alţi factori asigură condiţii 

optime pentru odihnă şi plimbări reconfortante.  

La intrarea în pădurea Trivale se află schitul cu acelaşi nume, monument istoric din 

secolul al XVII-lea. Monumentul este situat pe platoul unui mamelon, care deschide o 

frumoasă perspectivă. Urcând cele 64 de trepte cioplite în piatră de Albeşti şi trecând apoi 

pe sub clopotniţă, se ajunge la biserica schitului. Construită din zid, pe un plan trilobit, cu 

acoperiş de lemn acoperit cu tablă şi streaşină înfundată, este de mici dimensiuni. Brâul 

ce-i înconjoară faţadele decorate cu panouri dreptunghiulare este din piatră de Albeşti. 

Iniţial, biserica a fost construită din lemn pe delişorul numit “Măguricea”. În secolul al 

XV-lea este cunoscută sub numele de mănăstirea “Stănceştilor” (de la numele ctitorilor 

Tifan şi Stanca). În timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654) ea a fost refăcută din 

piatră. Între 1677-1688 mitropolitul Varlaam a restaurat-o din piatră şi cărămidă, după 

                                                 
*
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cum arată pisania găsită în 1895, cu ocazia construirii şoselei. În aceeaşi perioadă s-au 

ridicat casele egumeneşti, chiliile, zidurile împrejmuitoare şi clopotniţa. 

Dărâmat de cutremurul din 1827, schitul a fost rezidit de arhimandritul Terotei 

între anii 1854-1856. După secularizarea averilor mânăstireşti, a devenit biserică de mir. 

Ceea ce se vede astăzi este rezultatul restaurării din 1854-1856, din ctitoria mitropolitului 

Varlaam păstrându-se numai temeliile şi zidurile până la înălţarea brâului. Pictura murală 

a fost executată în 1857 de R. Pârvulescu şi T. Marinescu şi refăcută total la începutul 

secolului al XX-lea la iniţiativa episcopului de Argeş, Gherasim Timuş. 

La 20 iunie 1890 scriitorul Alexandru Odobescu a vizitat schitul, traversând 

pădurea şi a constatat: drumul e prea frumos prin vale şi străbate în multe rânduri râuleţe. 

Nicolae Iorga, în mai multe rânduri vizitator al oraşului, scria: Afară de grădina din 

centru, Piteştii au una dintre cele mai frumoase plimbări din ţară. Pe o şosea bine 

întreţinută, te ridici printre chioşcuri cochete … spre schitul Trivale … O legendă pretinde 

că în acest schit ar fi fost adăpostit capul domnitorului Mihai Viteazu (1593-1601), care 

era adus din Transilvania spre Mânăstirea Dealu. Legenda este întărită de existenţa, în 

biserică, a unui tablou care o înfăţişează pe Doamna Stanca ţinând în mână capul 

domnitorului. Tabloul este aşezat pe masa de prinoase. Se ştie că Doamna Stanca avea 

numeroase proprietăţi în jurul Piteştilor, deci ipoteza prezenţei sale aici este plauzibilă. 

Tot în zona parcului se află o grădină zoologică, întinsă pe câteva hectare, unde se 

găsesc în captivitate urşi bruni, vulpi, porci mistreţi etc. În afara numeroaselor alei, a 

locurilor de odihnă şi de distracţie, la dispoziţia vizitatorilor se află un restaurant, “Cornul 

Vânătorului”, un camping, locuri de parcare, cofetăria şi băruleţul “La Grotă”, terenuri de 

joacă pentru copii etc. 

Zona de primire este teritroiul spre care se îndreaptă cea mai mare parte a 

turiştilor veniţi în pădure numai pentru a găsi calmul, aerul pur, pentru a se odihni, a se 

destinde, cei care nu doresc să circule prea mult. Această zonă este situată pe calea 

principală de acces (Strada Trivale), la periferia pădurii, adică acolo unde se învecinează 

cu ultimele clădiri din perimetrul construit. Pe partea stângă, chiar înainte de a se intra 

efectiv în pădure, există o mică pajişte (cca 0,3 ha) care va putea fi înfrumuseţată prin 

întreţinerea gazonului, introducerea de specii ornamentale etc. Tot la intrare există o hartă 

a pădurii-parc, care indică principalele obiective de vizitat şi trasee care străbat pădurea. 

După această intrare, parcul este amenajat în genul liniştit, calmant, prin realizarea unor 

colţuri izolate ce predispun la repaos complet. Peisajul este static, fără linii oblice, 

predominând verdele frunzelor. În consecinţă, cea mai mare parte a publicului vizitator 

este reţinută în această zonă. 

 Drumurile constituie un mijloc eficace de canalizare a circulaţiei în pădure, pentru a 

se evita frecventarea unor zone mai sensibile, cum ar fi zonele de regenerare. Circulaţia 

autovehiculelor este, în principiu, interzisă, dar, în practică, în ultimul timp tot mai 

intensă. Axul central este reprezentat de drumul care uneşte intrarea principală de grădina 
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zoologică. Acesta nu poate fi modificat decât în detrimentul vegetaţiei, prin realizarea de 

noi defrişări. 

 Potecile şi aleile pentru plimbări pe jos au o dublă utilitate: permit accesul (fără 

riscul de a se rătăci) până la locurile interesante din pădure şi canalizează, pe cât posibil, 

publicul. Ele au fost concepute după un traseu care să permită o plimbare cât mai 

agreabilă şi, în acelaşi timp, să conducă la obiective interesante, cum ar fi terenurile de 

sport, lacul, parcul zoologic, restaurantul, campingul, poienile pentru jocuri şi picnic etc. 

Trasarea lor s-a făcut, în cele mai multe locuri, prin suprapunerea lor cu liniile parcelare, 

fără însă a dăuna traseelor. În acelaşi timp, s-a încercat ca prin constituirea acestor poteci 

şi alei să nu se fragmenteze într-o mare măsură pădurea. 

 Locul principal de parcare a fost amplasat între restaurantul “Cornul Vânătorului” şi 

parcul zoologic, deoarece toată afluenţa autovehiculelor este canalizată în această direcţie, 

datorită interdicţiei de circulaţie pe celelalte drumuri. Alte parcări mai mici vor putea fi 

amplasate şi în alte locuri, în măsura în care circulaţia maşinilor va fi permisă şi se va 

simţi nevoia lor. 

 Campingul este amplasat lângă restaurantul “Cornul Vânătorului”; are o suprafaţă 

de 3 ha. Pe restul teritoriului sunt amplasate căsuţe, într-o dezordine aparentă (care ar 

trebui renovate). De asemenea, este rezervată o anumită suprafaţă de teren pentru 

instalarea corturilor. Pădurea existentă pe terenul unde în prezent se află campingul nu a 

fost exploatată total, ci până la o consistenţă de 0,4-0,5, astfel încât aspectul întregii 

construcţii să fie cât mai plăcut şi util turiştilor. Toate spaţiile libere dintre căsuţe sunt 

acoperite cu gazon, pentru a-şi păstra atributele de frumuseţe pentru care a fost înfiinţat. 

 Locurile de joacă pentru copii sunt amplasate grupat, nu prea departe de intrarea 

principală şi uşor accesibile. Locurile sunt oarecum izolate, prin poziţia lor, de agitaţia, 

praful, gazele de eşapament şi zgomotul oraşului. În felul acesta sunt create premizele 

favorabile participării la diferitele jocuri ale copiilor de toate vârstele. 

 Alte amenajări şi dotări: statuile (grupuri statuare) sunt creaţii de artă plastică ce se 

adresează oamenilor, familiarizându-i cu toate cele ce constituie armonie, frumuseţe, 

expresia caracterului etc. În afară de expresia artistică, o sculptură contribuie la 

frumuseţea parcului, prin rezolvarea compoziţiei pe verticală sau orizontală. Iată de ce şi 

în cazul de faţă este necesară amplasarea unor statui sau grupuri statuare pe peluze sau 

profilându-se pe scene de verdeaţă sau în puncte îndepărtate de perspectivă. Asemenea 

creaţii pot apărea la intrarea în parc, în punctul de întâlnire a pârâului Trivale cu drumul 

principal, precum şi în diferite locuri de plimbare mai des frecventate de vizitatori. 

 Grota: decorarea parcului a fost completată şi îmbogăţită şi de o construcţie cu 

caracter special, cum ar fi grota. Aceasta are drept scop să creeze elementul surpriză cu 

ocazia plimbării vizitatorilor în zona în care a fost amplasată, dar poate avea şi un caracter 

utilitar. Grotele, foarte des utilizate în grădinile Renaşterii, datorită, în mare parte, 

terenurilor foarte denivelate ale parcurilor, erau compuse din zone stâncoase, cu o 
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vegetaţie specială, asigurând ineditul. Aceste lucrări caracteristice erau secondate de 

cursuri de apă, creând locuri răcoroase, cu mult farmec şi mister. 

 O astfel de grotă a fost amplasată la intersecţia pârâului Trivale cu drumul principal, 

ea servind atât ca element decorativ, cât şi ca un frumos şi cochet băruleţ cu mese în aer 

liber. Ea este construită din piatră brută, combinată cu mozaicuri din piatră de râu, iar 

vegetaţia care o îmbracă pe alocuri este formată din iederă. 

 Zidurile înflorite – ziduri de sprijin care consolidează diferitele taluzuri, rezultate 

din construcţia noilor alei sau pentru a preveni alunecarea terenurilor, sunt înfrumuseţate 

prin acoperirea lor cu plante agăţătoare sau cu plante specifice ce sunt plantate fie în 

cavităţi special amenajate, fie printre spaţiile dintre pietre, lăstae iniţial mai largi. 

 Corpurile de iluminat sunt amplasate în camping, în grădina de vară a restaurantului 

şi pe toate aleile principale, favorizând plimbarea pe parcursul serilor şi chiar al nopţilor. 

 Pentru cunoaşterea cerinţelor populaţiei municipiului Piteşti faţă de modul cum ar 

trebui să fie gospodărite pădurile de interes social, am făcut unele sondaje de opinie. În 

acest scop, au fost concepute întrebări tip. Potrivit acestui sondaj, reiese că cele mai multe 

persoane chestionate preferă pădurile în care foioasele se amestecă cu răşinoasele (60%) şi 

pădurile de diferite vârste (58%), cu poieni (85%). Cei mai mulţi locuitori vin în pădure o 

dată pe săptămână, de regulă duminica (65%). Mulţi dintre vizitatori vin la pădure pe jos 

(49%). Majoritatea vin împrenă cu familia sau cu prietenii. Cei chestionaţi şi-au exprimat 

mulţumirea că pădurea este dotată cu bănci, cabane turistice şi camping, terenuri de joacă 

pentru copii, alei etc. S-au mai exprimat ca în pădure să existe cât mai puţine unităţi 

comerciale pentru păstrarea caracterelui ei natural, pentru plantarea unor specii arbustive 

valoroase şi rezistente la poluanţi, amenajarea de adăposturi în caz de ploaie, interzicerea 

unor activităţi automobilistice care produc mult zgomot, extinderea terenurilor de sport 

(tenis, baschet etc.). 

 Aşadar, nu există recreaţie adevărată în natură fără pădure. O excursie, un joc, o 

plimbare, un moment de odihnă în mijlocul naturii înverzite umple sufletul omului de 

satisfacţie. Datoria părinţilor ar fi să explice copiilor cântecul naturii, dar mai ales 

profesorii trebuie să îi ducă pe elevii lor în faţa vieţii ce clocoteşte în pădure, în faţa 

varietăţii infinite şi frumuseţii neasemuite din natură, pentru că, aşa cum spunea Ion 

Simionescu natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Ea te 

cheamă, ea îţi procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu 

închide această carte plină de învăţături înţelepte, nu o neglija pentru celelalte cărţi în 

care se cuprind numai strofe din cântarea întreagă ce-ţi stă înaintea ta. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ ÎN ŞCOLI 
 

Rodica MOHAN
*
 

                                                                        

 Dezvoltarea fără precedent a tehnicii, în toate domeniile activităţii umane, 

are aspectele sale pozitive, dar şi efecte negative, prin prejudicii aduse naturii sub 

diverse forme, ca: poluarea mediului, dezechilibrele ecologice şi deteriorarea 

ecosistemelor naturale. 
 Prin progresul ştiinţei şi tehnicii, care înregistrează rezultate spectaculoase, omul 

trebuie să înţeleagă perfect relaţia sa cu natura, că el este o parte a naturii, depinde de 

aceasta, dar nu este superior ei. Aşa cum spunea B. Commoner: Noi le furăm generaţiilor 

viitoare elementele vitale: aerul şi solul … astfel că societatea contemporană trebuie să 

acorde o atenţie prioritară naturii, să rezolve realist criza ecologică. 

 Omul, prin întreaga sa activitate, stă la originea comportamentului iresponsabil faţă 

de mediu, dar tot el este în măsură să amelioreze “sensul ecologic” actual, atât în plan 

social-politic, cât şi economic, cultural, artistic şi educaţional. 

 Educaţia ecologică a lumii contemporane trebuie să fie un proces activ, continuu, de 

la o vârstă fragedă, prin acţiuni concrete, practice, la scară globală sau locală, în toate 

mediile şi să antreneze cât mai mult întreaga societate. Ca orice formă de educaţie şi cea 

ecologică are la bază principii obiective de realizare. În primul rând, se relevă necesitatea 

formării la om a unei conştiinţe, gândiri sau conduite ecologice. O dată cu dezvoltarea 

societăţii, omul a creat o serie de factori artificiali – factori sociali, care au devenit 

prioritari, permanent şi cu efect negativ de acutizare a crizei ecologice. Eradicarea 

acestora se poate face doar la nivel global, tot prin acţiuni cu caracter social, lichidarea 

sărăciei, a discriminării rasiale, a războaielor. Necesitatea informării corecte a populaţiei 

în privinţa acţiunilor de exploatare raţională a resurselor naturale, de evitare a degradării 

mediului ambiant, de conservare a ecosistemelor, de cunoaştere perfectă a legilor şi 

fenomenelor care guvernează în natură. Pentru reuşita educaţiei ecologice, trebuie urmate 

anumite direcţii şi principii. Astfel, manifestările internaţionale (conferinţe, congrese) au 

stabilit responsabilităţile ce revin guvernelor şi organizaţiilor naţionale în privinţa 

protecţiei şi conservării mediului înconjurător. Educaţia tinerilor în domeniul protecţiei 

mediului trebuie să se facă în şcoli, la toate disciplinele şi prin activităţi extraşcolare 

organizate de şcoală, fundaţii sau alte instituţii. Educaţia ecologică prinde un contur 

interdisciplinar şi polivalent. 
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 O altă cale de educaţie ecologică este formarea de specialişti în problemele 

mediului. Astfel, se vor instrui tineri, profesori sau voluntari, care, sub aspect ştiinţific, să 

cunoască noţiuni de ecologie, modul de funcţionare al ecosistemelor naturale şi 

antropizate, interrelaţia om-mediu etc. 

 În şcoli, educaţia ecologică revine biologiei, dar nu numai, ea trebuind să parcurgă 

anumite etape: 

- Cunoaşterea şi observarea naturii prin descrieri, vizionări de filme şi casete, dar, mai 

ales, prin acţiuni extraşcolare: drumeţii, excursii, expediţii tematice, când elevii iau 

contact direct cu mediul înconjurător, se bucură de frumuseţile naturii sălbatice, a unui 

mediu natural curat. 

- Formarea sentimentului ecologic la elevi, de ataşament faţă de natură, de încântare, 

relaxare faţă de frumosul pe care ţi-l oferă mediul înconjurător. 

- Implicarea personală. Prin discuţii la clasă, dascălul reuşeşte să sensibilizeze elevii în 

privinţa implicării fiecăruia în acţiuni concrete, de a fi folositori comunităşii. 

- Asumarea responsabilităţii. Se formează în timp un comportament ecologic, când 

elevii ştiu ce responsabilităţi implică relaţia lor cu cei din jur, cu mediul ambiant, cu 

societatea. 

- Constituirea, la nivel de grup, a strategiilor de acţiune. În timp, educaţia ecologică 

asigură tinerilor modalităţile concrete de acţiune în orice situaţie. Tânăra generaţie va 

putea organiza activităţi de protecţie a mediului, de protejare şi salvare a speciilor 

rare, de evitare a poluării. 

Pentru reuşita scopului propus, de mici, încă de la preşcolari, se organizează acţiuni, 

ca: turismul ecologic, expoziţii de desene, de fotografii din natură, creaţii literare tematice, 

filatelie etc. Realizarea unei colecţii cu materiale din natură (ierbare, ouă, pene, cuiburi), 

realizarea, în diverse ecosisteme, a unor mici filme, a înregistrărilor video pe baza unor 

teme propuse. 

 Iniţierea unor cercuri de iubitori ai naturii –“Micii ecologişti”- implică elevii în 

toate acţiunile practice ecologice din şcoală. Ei vor fi promotorii gândirii ecologice, primii 

mici specialişti cu iniţiativă şi aplicativitate în domeniul ecologic. De asemenea, 

elaborarea şi redactarea unor reviste de specialitate, de informare ecologică (de ex.: 

“Planeta albastră”, “Terra”, “Ecos”) vor coordona acţiunile intreprinse de  elevi, cât şi o 

informare adecvată. La ciclul primar  se poate realiza o informare ecologică zilnică, într-

un timp scurt, sub forma: “Mica pastilă ecologică”. 

 Participarea, cu elevii, la toate activităţile locale, cu implicaţii ecologice: plantarea 

de puieţi, curăţenia parcurilor, amenajarea unor sere etc. Grija pentru mediu se poate 

concretiza prin acţiuni la nivelul şcolii şi împrejurimile ei. Se poate constitui Comisia de 

mediu curat al şcolii, care urmăreşte curăţenia în clase, în curtea şcolii. Se plantează flori 

în grădina şcolii, se instituie concursul cu cea mai frumoasă şi curată clasă. 

 Prin atragerea mass-mediei locale, care să popularizeze acţiunile concrete, realizate 

la nivel de şcoală, se pot găsi sponsori care să contribuie la marile activităţi ecologice. 
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Elevii trebuie să fie antrenaţi în acţiunile de colectare a deşeurilor, să înţeleagă necesitatea 

reciclării hârtiei, sticlei, textilelor etc. Rolul profesorului nu se limitează doar la stocarea 

informaţiilor ecologice, ci trebuie să urmărească modul de activare a acestora. 

 Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai când elevii de azi, viitorii 

cetăţeni de mâine, vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii, vor deveni factori activi 

prin acţiuni de apărare împotriva calamităţilor naturale, de retehnologizare a 

echipamentelor industriale, de înfiinţare de noi staţii de epurare a apelor uzate pentru 

reducerea efectului poluării mediului Ei vor găsi soluţii prin care să lege prezentul de 

viitorul planetei. 
 

 

O DATORIE MORALĂ ! 
 

Răzvan UDUDEC
*
 

                                                                        
 Vă scriu vouă, copiilor, pentru că voi sunteţi bucuria noastră. Vă scriu vouă, 

tinerilor, pentru că de voi depinde acum soarta noastră. Vă scriu vouă, părinţilor, fiindcă 

voi trebuie să ne îndreptaţi, să ne mustraţi şi să ne daţi învăţătură. 

 Vreau să vă aduc aminte, cu toate că ştiţi,  o dată pentru totdeauna, că trebuie să ne 

oprim din a mai distruge natura. 

 Am auzit pe mulţi vorbind că trebuie să se facă ceva, dar nimeni nu face nimic. Am 

auzit pe mulţi zicând că vom trăi mai bine, dar iată că trăim din ce în ce mai rău. Am auzit 

multe promisiuni, dar au rămas numai promisiuni.  

 Nimeni nu va face ceva pentru noi. Nimeni nu ne va da de pomană. Nimeni nu ne 

va plânge de milă. Soarta noastră şi a copiilor noştri e în mâinile noastre. De noi depinde 

totul. Dacă vrem să înţelegem că suntem pe un drum greşit şi că lumea civilizată se 

îndreaptă într-o cu totul altă direcţie, dacă vrem să înţelegem că nu se poate să trăim mai 

bine decât dacă punem osul la treabă, atunci avem un viitor. 

 Aceia dintre noi care au reuşit să plece în afară au rămas uimiţi de viaţa pe care o 

duc occidentalii. Au căutat, cu răutate, să vadă dacă şi la ei se aruncă hârtii şi ambalaje pe 

geamul maşinilor, dacă şi la ei pădurile sunt pline de sticle şi pungi, dacă şi la ei sunt 

resturi de ţigări aruncate la tot pasul. Dar nu au văzut nimic din  toate acestea. 

 De aceea, vă rog părinţilor să îi învăţaţi pe copiii voştri ce trebuie să facă şi să vă 

daţi, pe voi, drept exemplu. Ceea ce vede un copil la părinţii lui, va face şi el. Vă rog, 

tinerilor, să îi mustraţi pe cei mai mici decât voi şi să îi sfătuiţi cu blândeţe pe cei mai 

mari. Vă rog, profesorilor, să îi învăţaţi pe elevi să iubească natura. Vă rog, preoţilor, să-i 

sfătuiţi, să-i învăţaţi şi să-i îndreptaţi pe oameni. Îi rog pe aceea care sunt departe să scrie 
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celor de acasă şi să-i îndemne să protejeze mediul. Îi rog, pe cei care au această datorie, 

să-şi facă datoria. Îl rog pe fiecare să sfătuiască pe fiecare. Avem aceasta datorie morală! 

 V-am scris vouă, copiilor, pentru că voi sunteţi bucuria noastră. V-am scris vouă, 

tinerilor, pentru că de voi depinde acum soarta noastră. V-am scris vouă, părinţilor, fiindcă 

voi trebuie să ne îndreptaţi, să ne mustraţi şi să ne daţi învăţătură.  

 

 

REGIMUL ARIILOR PROTEJATE 
 

Didina DUMITRAŞCU
*
, Ana-Maria DUMITRAŞCU

**
  

                                                                        
 Datorită reliefului etajat şi aşezării sale la răscruce de influenţe climatice, judeţul 

Argeş este deosebit de bogat în regiuni pitoreşti şi peisaje încântătoare. De la luncile joase 

ale Argeşului şi până în alpinul Făgăraşilor, regiunea oferă, prin varietatea orografică, 

condiţii optime pentru desfăşurarea într-o gamă largă a unei bogate flore şi faune, precum 

şi a diferitelor formaţiuni geologice. Acestea suferă însă, din ce în ce mai mult, influenţa 

nefastă a factorului antropic. 

 Judeţul Argeş se întinde pe o suprafaţă de 682.631 ha, structurată astfel: 40% 

păduri, 25 % teren arabil, 10% localităţi şi drumuri, 25% fâneţe, păşuni, livezi. 

 Numărul ariilor ptotejate din Argeş este de 85, din care, de interes naţional 28, 

ocupând o suprafaţă de 28.552 ha. 

 Actele normative care au reglementat regimul acestora după anul 1989, sunt: 

- Ordinul Ministrului nr. 7/27.01.1990. 

- Hotărârea nr. 18/1994 a Consiliului Judeţean Argeş, completată cu Hotărârea nr. 

14/1999. 

- Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea III – zone protejate. 

- Legea Mediului nr. 137/1995, republicată. 

- Ordinul Ministrului nr. 90/1998. 

- Legea nr. 462/2001, privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei şi faunei sălbatice. 

Remarcabil, atât din punct de vedere natural, cât şi administrativ, este Parcul 

Naţional Piatra Craiului, situat la joncţiunea celor două mari catene carpatice, extremitatea 

sud-vestică a Carpaţilor Orientali şi latura estică a Carpaţilor Meridionali. Piatra Craiului 

se înalţă singuratică sub forma unei culmi masive de calcar, cu creasta fierestruită, 

asemenea spinării unui peşte uriaş, al cărui cap voluminos este întors spre nord-est, spre 
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hotarul Zărneştilor, iar coada spre sud, în direcţia Dâmbovicioara. Nu înălţimile acestui 

munte îl înfioară pe om (Vf. La Om – 2244 m), ci semeţia abrupturilor, avenelor, 

hornurilor, văilor şipeşterilor, care fac din Piatra Craiului una dintre cele mai tipice regiuni 

carstice din ţară. Condiţiile de mediu specifice, datorate structurii geologice şi 

configuraţiei reliefului, au determinat instalarea unei flore foarte bogate şi variate, cu 

numeroase endemisme.  

 O prezenţă extraordinară, în apele râului Vâlsan, este aspretele, descoperit de 

studentul naturalist N. Stoica şi studiat de M. Dumitrescu, P. Bănărescu şi N. Stoica, care 

au identificat în acest peşte, nu numai o specie nouă, endemică, ci şi un gen nou: 

Romanichtys valsanicola. Contrar tuturor aşteptărilor, acest relict terţiar a supravieţuit 

până în prezent,situaţie în care conservarea habitatului aspretelui s-a impus ca o prioritate 

absolută. În rezervaţia mixtă Vâlsan, se află în derulare proiectul LIFE “Salvaţi aspretele”, 

sub înaltul patronaj al Academiei Române. 

 Mai sus de obârşia văilor, în căldările de sub creste, stau ascunse privirilor turiştilor 

numeroase lacuri alpine, situate, în principal, sub Curmătura Zârnei, în căldările Leaotei şi 

sub Moldoveanu. Cele ami multe sunt în bazinul superior al Râului Doamnei, la altitudini 

de peste 1900 m. 

 Rezervaţiile paleontologice, geologice şi zonele carstice adăpostesc informaţii şi 

mărturii inestimabile despre trecutul acestor meleaguri,în multe situaţii ele alăturându-se 

sit-urilor istorice. Regimul de ocrotire şi conservare a acestor bunuri ale patrimoniului 

naţional trebuie completat cu o administraţie corespunzătoare, motiv pentru care s-au făcut 

publice modalităţile de admnisitrare a ariilor protejate din judeţul Argeş. 

 

 

BIODIVERSIATAEA DIN PERSPECTIVĂ ECOLOGICĂ 
 

Alina MATEESCU
*
 

                                                                        
Amploarea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii, dublată de exploziva dezvoltare 

demogarfică, determină o creştere tot mai accentuată a presiunii asupra naturii şi 

resurselor sale, ceea ce duce la grave dezechilibre ecologice, care, manifestate în timp şi 

pe suprafeţe relativ întinse, duc la adevărate „crize ecologice”. Nicolae Botnariuc (1989) 

afirma următoarele: „consecinţa creşterii impactului activităţilor umane asupra biosferei şi 

asupra condiţiilor globale ale vieţii duc la scăderea accelerată a diversităţii genofondului, 

la destabilizarea echilibrului ecologic global”. Convenţia asupra Biodiversităţii a 

Conferinţei UNCED de la Rio de Janeiro din 1992 reprezintă o parte integrantă a 

parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă adoptat sub numele de Agenda 21. 
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Acesta a reprezentat primul pas serios de a oferi planetei şi omenirii şansa redresării şi 

supravieţuirii prin jalonarea strategiei de tranziţie de la abordarea fragmentară şi pe termen 

scurt spre abordarea integralistă, pe termen lung.  

Recunoaşterea universală şi la cel mai înalt nivel că mediul global este într-un 

serios declin, a generat lansarea unor programe internaţionale de management şi cercetare 

a mediului în manieră integralistă. În cadrul acestora biodiversitatea ocupă un loc central, 

deoarece reprezintă de fapt Capitalul Natural de la care pleacă toate strategiile de 

dezvoltare, conservarea acestuia reprezentând condiţia dezvoltării durabile. 

Pentru a oferi o bază unitară în înţelegerea a ceea ce înseamnă biodiversitatea cu 

atributele şi valorile sale, la Convenţia de la Rio de Janeiro s-a adoptat următoarea 

definiţie: „Diversitatea biologică reprezintă heterogenitatea în lumea vie de la nivelul 

tuturor surselor sale, inclusiv al ecosistemelor terestre, marine şi acvatice continentale 

până la cel al complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta include 

diversitatea în cadrul speciilor, între specii şi a ecosistemelor”. 

De subliniat că, în această concepţie, biodiversitatea nu se referă doar la diversitatea 

biologică a speciilor şi la protecţia speciilor periclitate (în maniera fragmentară şi 

ineficientă care a dominat abordarea politicii şi cercetării mediului în ultimele decenii), ci 

acoperă întregul spectru al mediului natural. Caracterul totuşi general al acestei definiţii 

nu satisface nevoia de precizie minimă în operarea cu conceptele şi noţiunile lansate, 

dezvoltate şi moştenite de ştiinţa contemporană. Din această cauză, în continuare se vor 

preciza elemente fundamentale ale definiţiei de lucru propuse. „Biodiversitatea reprezintă 

heterogenitatea structurală (a componentelor biotice şi abiotice) şi funcţională 

(complexitatea legăturilor dintre componente) a sistemelor biologice integrate în mediul 

abiotic”. Ambele definiţii evidenţiază caracterul ierarhic al scării de abordare, de la 

mecanismele intrapopulaţionale, la ecosisteme şi complexe de ecosisteme. În această 

privinţă s-a propus distingerea a patru mari categorii de abordare a biodiversităţii: 

diversitatea ecosistemelor, a speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală, 

corespunzătoare diferitelor niveluri de organizare biologică şi ecologică. 

Primele rădăcini ale conservării se pierd în preistorie. Aceasta nu a debutat 

ca un motiv în sine, a crescut şi s-a complicat de-a lungul mileniilor, începând să 

se extindă ideea diferitelor recompense după o perioadă de timp („salvează acest 

fruct mâncându-l decât acum mai bine mai târziu, lasă acest tubercul pentru că vor 

fi mai mulţi la anul viitor când vei trece prin acest loc, ia acest pui acasă pentru că 

va creşte şi-l vei mânca iarna viitoare când va fi mai mare şi vei avea mai puţină 

mâncare”). Desigur că aceste practici sunt simple, dar reprezintă conservare la cel 

mai scăzut nivel. Odată cu dezvoltarea spiritualităţii şi castelor de preoţi, unele specii 

aveau un statut special, ca reprezentări ale zeilor şi erau protejate de exploatare. Uneori 

largi suprafeţe, cum ar fi munţii sacri, erau decretate în afara limitelor sau vizitate numai 

în anumite ocazii religioase. 
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Conservarea a fost pusă în discuţie de-a lungul perioadei când statele europene au 

colonizat restul lumii, deoarece colonizarea a adus numeroase dereglări în sistemul 

tradiţional de folosire a resurselor naturale şi o rapidă supraexploatare. Un exemplu este 

cel al colonizării insulelor Mauritius şi Tobago, unde consecinţele supraexploatării au 

început să apară relativ repede. Odată cu creşterea impactului uman, abuzând de resursele 

de lemn şi animale, societatea a început să recunoască importanţa conservării resurselor cu 

valoare economică, cum sunt multe nevertebrate, plante ierboase, amfibieni şi reptile, 

asupra cărora atenţia coservaţioniştilor nu s-a îndreptat multă vreme. 

În 1872, odată cu înfiinţarea Parcului Naţional Yellowstone, primul parc naţional 

din lume, a început politica de conservare. Aici, pe 9018 km
2
, s-a recunoscut importanţa 

păstrării unor resurse naturale pentru dezvoltarea economică tradiţională. În aceste zone s-

au supus păstrării o serie întreagă de specii de plante , microorganisme şi animale. 

Originea conservării biologice este atribuită primei Conferinţe Internaţionale a 

Conservării Biologice (San Diego, California, 1978) şi cărţii care i-a urmat: „Conservarea 

Biologică”, editată de Michael Soule şi Bruce Wilcox (1980). La opt ani după acest mic 

început apare „Societatea de Conservare Biologică”, care editează, în 1987, jurnalul 

„Conservation Biology”. Universităţile, fundaţiile, grupurile private de conservare şi 

agenţiile guvernamentale au contribuit la dezvoltarea unor programe de conservare. 

Conservarea biologică a fost mult timp îndreptată doar asupra populaţiilor de 

mamifere şi păsări. Recent managementul vieţii sălbatice şi-a îndreptat atenţia şi asupra 

altor specii, incluzând reptilele, amfibienii şi chiar nevertebratele şi plantele. Probabil că 

pe viitor vor fi incluse toate formele de viaţă sălbatică.  

 

 

PĂDUREA ŞI VIAŢA 
 

Magdalena SORESCU
*
 

                                                                        

Pornesc de la ideea de ocrotire a tot ce ne înconjoară: aerul, apa, formele de viaţă şi 

însăşi scoarţa terestră – suport al vieţii. 

Omul, ca parte componentă a naturii, este dominat de legile ei, pe care trebuie să le 

respecte (de ce ar face excepţie, când toate celelalte elemente trăiesc într-o armonizare 

perfectă?). Dezvoltarea lumii, în general, a produs transformări masive în orizontul 

planetar şi prezentul, dar mai ales viitorul, obligă la intervenţii imediate, prin colaborarea 

internaţională a tuturor factorilor de răspundere care asigură, în continuare, viaţa. Educaţia 

stă la baza culturii şi, fireşte, a înţelegerii, a respectului faţă de tot ce este împrejur. Până 

                                                 
*
 Şcoala generală nr. 7, Piteşti 



ECOS - 2004 

 

104 

la marea societate, familia, ca nucleu al ei, pregăteşte copiii în dragostea pentru natură, cu 

tot ce ne dă ea pentru existenţă. 

România, deşi o ţară mică, privită la nivel global, se bucură de o natură echilibrată, 

ale cărei componente sunt repartizate uniform în spaţiul ce-l ocupă, nelipsindu-i nimic din 

ce solicită o viaţă normală. Ocrotirea mediului ambiant este un imperativ, căruia îi suntem 

tributari încă de la naştere, tot timpul vieţii. La noi, ca şi în tot restul lumii, omul îşi 

cunoaşte obligaţiile, dar nevoia de dezvoltare, modernizare şi chiar confort duce la 

dezechilibre greu de remontat. 

Ne îndreptăm privirea pe harta lumii pentru a putea cuprinde urmele lăsate de 

nesăbuinţă şi rea voinţă. Indiferent de gradul de dezvoltare economică a unui stat, legile 

sunt aceleaşi, valabile pentru toţi, în mod egal. 

Brazilia este un exemplu de felul cum înţelege să ocrotească şi să conserve resursele 

de care dispune şi, mai ales, ceea ce este cel mai important pentru lumea vie a planetei, 

vegetaţia ei. Deşi în Amazonia bogăţia pădurilor este imensă, grija permanentă pentru 

ocrotirea florei este o problemă naţională. Promovarea dezvoltării Amazoniei, fără 

distrugerea ei, înseamnă a identifica plantele care pot fi transformate în produse pentru 

consum, contribuind astfel la protecţia pădurii. Fructele arborilor servesc ca hrană, altele 

potolesc setea. Ele fortifică musculatura, iar altele dau bună dispoziţie. Nuca de Brazilia 

este un exemplu perfect de armonizare a două principii actuale: ocrotirea pădurii şi 

dezvoltarea.  

…”Cultul pentru unele plante sau animale este ceva sfânt în Brazilia. Pentru noi, 

acestea au fost ca o mamă. Nu poţi face vreun rău acestor arbori. A-i doborî, este o crimă. 

Când am venit pe aceste meleaguri, aceste două plante ne-au ajutat să trăim: prin laptele 

nucii de castan, ca hrană, iar hevea pentru îmbrăcăminte.” Aşa  îşi aminteşte de copilăria 

sa Francisco Vieira de Azevedo, un recoltator de nuci de castan din Amapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Pădure de castani (în planul 

secund) în Amazonia, statul Amapa 

 

 

Originar din Amazonia, castanul aduce comunităţilor locale venituri importante prin 

comercializare. El asigură şi ocrotirea mediului în zonele unde există. Nuca de castan are 
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bogate surse de nutriţie. Conţine cca 65% materie grasă, 17% proteine, 4,5% fibre, 3,5% 

săruri minerale şi 3,2% hidraţi de carbon. 

La mai bine de un secol de la primele explorări în economia forestieră din sud-estul 

statului Amapa, comunităţile stabilite aici au cucerit dreptul asupra pământului şi au 

primit asigurări şi pentru dezvoltarea propriilor proiecte de autonomie. Guvernul asigură 

credite, recompense şi piaţă de desfacere producătorilor nucii de Brazilia, plecând de la 

principiul că a lăsa pe piaţă un produs nutritiv, face ca omul să aducă un mare serviciu 

mediului prin protejarea naturii, lucru ce merită a fi chiar premiat. Fructul este un 

ingredient important pentru mesele furnizate cantinelor din toate şcolile statului Amapa. 

Această politică a permis organizarea de mici cooperative, ceea ce arată că dezvoltarea 

durabilă este posibilă, căci ea trăieşte prin valorificarea resurselor pădurii, ocrotind astfel 

arborii. Fructul castanului poate fi consumat natural sau deshidratat. Alte produse obţinute 

din nucă sunt uleiul şi turtele. Uleiul este solicitat în industria cosmetică, turtele 

constituind materia primă în industria alimentară. Piaţa internaţională de produse naturale 

se poate dezvolta mereu cu noi produse pe bază de nucă, cum ar fi: fructe uscate, prăjituri, 

plăcinte, saleuri, biscuiţi, bomboane, îngheţată, săpunuri de toaletă sau şampoane. 

Amapa este un spaţiu redus faţă de imensitatea ca suprafaţă a bazinului Amazonian. 

Dezvoltarea unor proiecte noi în zonă, precum şi migraţia de proporţii în anii 1970 şi 1980 

au dus la defrişarea unei suprafeţe de 328 700 km
2
. Pericolul izbucnirii incendiilor în 

pădure a început să preocupe lumea întreagă. Guvernul Braziliei a aplicat unele politici 

care să controleze dezvoltarea în zonă. Toate proiectele agricole şi de dezvoltare au fost 

suspendate, iar exportul de lemn a fost interzis. Din 1989, planul de defrişare a fost redus 

la jumătate, lăsând suprafaţa Amazoniană, în proporţie de 91,5%, intactă. 

Azi, ocrotirea Amazoniei este monitorizată prin satelit. Comunitatea Internaţională 

a depus eforturi pentru binele naturii, prin Programul privind protecţia pădurii ecuatoriale 

braziliene, program susţinut financiar şi de Comunitatea Europeană, SUA şi alte ţări. 

Faptul că Amazonia deţine 33% din pădurile cu frunze late ale lumii, protejarea ei 

reprezintă o problemă universală. Cea mai exuberantă pădure virgină de pe planetă se 

estimează a cuprinde 3,5 milioane de hectare, cu un potenţial de 50 miliarde mc de lemn 

de exploatat. Planurile economice de dezvolatare, pentru valorificarea lemnului în general, 

sunt grandioase. Totuşi, dragostea de viaţă, de supravieţuire pe această planetă sunt 

imperative pe care omul brazilian ţine să le respecte. 

Congresul mondial pentru ocrotirea mediului, care s-a desfăşurat la Rio de Janeiro, 

în Brazilia, a urmat ideilor şi principiilor de bază statornicite încă la Stockholm, în 1972. 

Economia Amazoniei are nevoie de oameni de afaceri cu idei care să privească prezentul 

şi perspectiva apropiată pentru menţinerea echilibrului ecologic. Mama-natură îi dă 

omului tot ce are el nevoie pentru consum, fără să fie nevoie să tăiem arborii. Dacă ne 

gândim numai la palmieri, aceştia dau o mare producţie de ulei, cum ar fi palmierul dende 

sau palmierul de acai, care situează Amazonia pe primul loc în rândul producătorilor. 

Producţia mondială de ulei de palma depăşeşte pe cea de ulei de soia (după estimările 
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publicaţiei “World Oil”). Palmierul palma, această plantă agro-ecologică, s-a acomodat 

bine la pământul umed al Amazoniei. 

Bogăţiile pădurii sunt greu de imaginat ca varietate, importanţă şi cantitate: banane, 

mango, ananas, “urucu”, “cupuacu”, castanele de Para, manioc, “mamao” sau papaya, 

“bacuri”, “acerola” sau coco. O importanţă aparte revine arborelui de bambus, fiind 

cunoscut a avea 1000 de întrebuinţări.  

O mulţime covârşitoare de arbori şi plante diferite rămân încă în atenţia 

cercetătorilor din diferite domenii, pentru a fi cunoscute şi valorificate. Amazonia este 

extrem de valoroasă pentru fiecare dintre noi. Bioindustria foloseşte o biotehnologie 

ultramodernă. Pentru studii şi experienţe privind producţia farmaceutică, alimentară sau în 

sectorul mineral pentru tratarea reziduurilor sau emanaţiilor se folosesc resursele utile. 

Acestea sunt plantele medicinale, tinctoriale, aromatice, alimentare, substanţele 

camforate, diferite răşini, plantele oleaginoase şi pentru fibre, de tananţi, de mucegai sau 

de toxine. Bioindustria trebuie să respecte principiile unei ecologii corecte, numai astfel se 

va contribui la menţinerea şi stabilitatea mediului înconjurător. Numeroase instituţii 

ştiinţifice respectate pe plan internaţional, precum Institutul Naţional de Cercetări al 

Amazoniei, Institutul Evandro Chagas sau Muzeul Goeldi au contribuit la lărgirea 

orizontului ştiinţific în zonă, în domeniul plantelor. Ca un exemplu edificator, în ultimii 

ani, zece oameni de ştiinţă au Muzeului Goeldi au clasat mai mult de 286 plante 

aromatice, parcurgând mii de kilometri în pădure.  

Am considerat utilă intervenţia mea într-o lume aproape similară proiectelor noastre 

de dezvoltare şi, totodată, de ocrotire a pădurilor, a vegetaţiei, a mediului în general. 

 

 

THAILANDA – PARADISUL PĂSĂRILOR 
 

Denisa CONETE
*
, Mihaela Luiza CONETE

**
 

                                                                        
Thailanda este foarte mult vizitată de ornitologi. Oamenii acestor ţinuturi au învăţat 

să înţeleagă şi să respecte natura. Unul dintre cele mai vechi şi populare parcuri este Khao 

Yai National Park. Centrul parcului este înconjurat de o suprafaţă de 20 km
2
. Alţi 2.148 

km
2
 din suprafaţa parcului sunt, cu mari eforturi, îngrijite şi supravegheate. 

În nord-vestul ţării există două parcuri naţionale situate în apropierea oraşului  

Chiang Mai. Aici vieţuiesc păsări adaptate la anumite biotopuri, foarte multe specii 

montane, înrudite cu cele din Himalaia. Numărul speciilor de păsări din Thailanda ajunge 

la 915, din care numai două specii sunt endemice, iar 44 de specii sunt ameninţate cu 
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dispariţia. Condiţiile climatice diferite din subregiunile zoogeografice oferă Thailandei o 

mare diversitate avifaunistică, însă cele care ne atrag atenţia mai mult sunt nectariniidele. 

Sugătoarele de nectar (Nectariniidae) are, în Lumea Veche, rolul Trochilidelor 

(păsări colibri) din Lumea Nouă. Caracteristică este limba lor, accentuat protractilă, 

tubuloasă, despicată la capăt. Sunt adaptate la hrănirea cu nectar şi polen, pe care le 

recoltează, asemenea Trochilidelor, zburând în faţa florilor. Se pot hrăni şi cu insecte, pe 

care le caută căţărându-se în jurul ramurilor, la fel ca piţigoii. Ciocul este fin, ascuţit şi 

curbat în jos. Coloritul penajului este viu, metalic mai strălucitor la masculi, iar 

dimorfismul sexual poate fi permanent sau sezonier. Zborul poate fi şi vibrat, ca la colibri, 

dar şi ca al passeriformelor tipice. Au talia mică sau foarte mică, unele fiind considerate 

printre cele mai mici paseriforme, având mărimea unei păsări-muscă. Cuiburile, în formă 

de pungă, au o intrare laterală, fiind în general suspendate şi ţesute cu fire vegetale, 

muşchi – adevărate opere de artă. Femelele construiesc cuibul, clocesc şi, adesea, hrănesc 

singure puii ! 

Nectarinia asiatica – sugătoarea de nectar asiatică. Femela se distinge cu greu de 

alte nectariniide prin abdomenul cenuşiu, în timp ce masculul are penajul roşu-închis cu 

aripile negre. În Thailanda este întâlnită în pădurile cu frunze căzătoare, pe terenuri 

cultivate, prin tufişuri, în parcuri dar evită pădurile tropicale. Vizitează florile arbuştilor şi 

copacilor, hrănindu-se cu nectar, insecte mici şi păianjeni. Se întâlneşte în Asia de sud-est. 

Arachnothera magna – prinzătoarea de păianjeni, se caracterizează printr-o statură 

mai mare decât a celorlalte nectariniide. Penajul de pe spate este cafeniu-verzui, iar 

ventral, albicios cu stropi cafenii. Se hrăneşte în special cu păianjeni. Este întâlnită prin 

pădurile de munte între 900 -2000 m în nordul Thailandei, în pădurile Indiei etc. 

Upupa epops – pupăza, pasăre migratoare la noi (oaspete de vară) destul de 

cunoscută, trăieşte şi în Thailanda.  Unică şi inconfundabilă este singura specie din familia 

Upupidae în această zonă. Frecventează locurile deschise cu copaci răzleţi, împrejurimile 

pădurilor cu frunze căzătoare. Penajul este cafeniu, aripile şi coada sunt negricioase, 

barate cu dungi transversale, albe. Pe cap are o creastă de pene cu vârfurile „muiate” în 

negru, pe care o poate răsfira şi strânge, ca pe un evantai cu ajutorul muşchilor de sub 

pielea capului. Hrana, constituită din insecte şi viermi, este mai întâi aruncată în aer şi 

apoi prinsă şi înghiţită. Când este surprinsă de o primejdie, se lipeşte de sol cu coada şi 

aripile răsfirate şi stă astfel imobilă, până ce trece pericolul. Populaţiile nordice migrează 

spre sud. Cuibăreşte în scorburi de arbori sau găuri de stâncă, mai ales în ţinuturile joase şi 

deluroase. Pupăza trăieşte în Africa, Eurasia, Taiwan, Borneo etc. 

În Thailanda sunt 63 parcuri naţionale şi 32 de adăposturi destinate ocrotirii 

animalelor sălbatice. Oamenii acestor locuri respectă necesitatea ocrotirii avifaunei 

şi, în general, a vieţii sălbatice, participând la programe de monitorizare şi 

conservare a biodiversităţii. Ar trebui să urmăm acest  exemplu şi să  avem şi 

astfel de preocupări, insuficient dezvoltate şi finanţate la noi.  
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APRECIERI PRIVIND FLORA SPONTANĂ  

DIN COMUNA UDA, JUDEŢUL ARGEŞ 
 

Maria DEACONU
*
 

                                                                        
 Teritoriul cercetat se încadrează în zona colinară, cu păduri de amestec, rareori 

făgete pure sau stejărişe, cu porţiuni întinerite, mai ales în pădurea Cotmeniţa. 

 În locurile umede şi cu amplitudini ale temperaturii mai reduse (coaste umbrite) se 

găsesc făgete. Locurile mai uscate, cu amplitudini de temperatură mai mari, sunt ocupate 

de gorunete. 

 În alte locuri, de jur împrejurul aşezărilor umane, se găsesc păduri cu amestec de 

esenţe: Quercus sp., Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Ulmus campestris, Tilia cordata, 

Robinia pseudacacia, Fraxinus excelsior, Acer campestre. 

De-a lungul drumurilor forestiere sunt perdele de protecţie din brazi (Abies alba) şi 

pini (Pinus silvestris). 

La marginea arealelor forestiere se găsesc arbuşti, ca: măceş (Rosa canina), 

porumbar (Prunus spinosa), alun (Corylus avellana), corn (Cornus mas), păducel sau 

gherghinar (Crataegus monogyna), soc (Sambucus nigra), sânger (Cornus sanguinea), 

zmeur (Rubus idaeus) etc. 

Pe văile umede şi pe malul apelor se dezvoltă: feriga mare (Dryopteris filix-mas), 

coada-calului (Equisetum arvense), rogoz (Carex sp.), piciorul cocoşului (Ranunculus 

acris), podbal (Tussilago farfara), tătăneasă (Symphytum officinale) etc. Dintre arbori, 

întâlnim arinul (Alnus glutinosa), salcia (Salix alba) şi plopul (Populus sp.). 

În teritoriul cercetat, o suprafaţă însemnată este ocupată de pajişti, întâlnite mai ales 

de-a lungul văilor Vediţa, Cotmeniţa, Ciorâca, Poiana Mare. Acestea sunt constituite din 

păiuş (Festuca pratensis), firuţă (Poa pratensis), ghizdei (Lotus corniculatus), coada 

şoricelului (Achillea millefolium), traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris), iarba 

câmpului (Agrostis tenuis) etc. 

Plantaţii de pomi fructiferi se întind pe dealurile Strămireasa, Dealul Târgului, 

Dealul Negrilă, aflate, majoritatea, în declin. 

În culturile de porumb, grâu, sfeclă, cartofi, lucernă pot fi întâlnite buruieni, 

precum: mohorul (Setaria viridis), volbura (Convolvulus arvensis), pălămida (Cirsium 

arvense), ştirul (Amaranthus retroflexus), costrei (Echinochloa crus-galli), neghina 

(Agrostemma githago). 

                                                 
*
 Şcoala Uda de Jos, jud. Argeş 
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CÂTEVA  CONSIDERAŢII PRIVIND  

PĂSTRAREA “FLORILOR DE MINĂ” 
 

Lăcrămioara MĂCEŞANU
*
 

                                                                        
“Cristal”- când auzim acest cuvânt ne gândim la un obiect transparent şi perfect 

incolor. El derivă din greceşte şi înseamnă “gheaţă”. Naturalistul Diodorus Siculus (30 d 

Hr.) înţelegea prin “cristal” apa solidificată sub acţiunea focului divin. Alţi naturalişti din 

vremuri îndepărtate spuneau despre cristale că sunt “lacrimi pietrificate ale zeilor din 

Olimp”, iar naturalistul roman Caius Plinius Secundus (79d. Hr.) înţelegea prin “cristal”, 

varietatea incoloră şi transparentă de cuarţ. Cuarţul este o substanţă minerală solidă, 

omogenă, cu o structură internă regulată care se prezintă sub forma unor poliedre cu luciu 

sticlos diamantin; el face parte din acea categorie denumită şi “flori de mină”. Aspectul 

estetic al florilor de mină este legat de formele de cristale, dependente de structura 

mineralelor şi condiţiilor de formare. 

Florile de mină sunt 

scoase la suprafaţă din cele 

mai misterioase unghere ale 

pământului, cu multă atenţie 

şi migală, de către mineri. 

Aceste minunate “flori” se 

formează abia după ce 

vulcanii îşi încetează 

activitatea, când gazele 

emanate continuă să se ridice 

din adâncuri, îmbogăţind 

apele fierbinţi, provenite din 

vapori, care depun pe pereţii 

canalelor şi golurilor prin 

care circulă, minerale 

metalifere. 

Eşantioane cu flori de mină se pot găsi astăzi prin târguri şi talciocuri. Colecţiile, pe 

care minerii le-au ţinut ascunse ani de zile, au devenit astăzi o marfă căutată şi uşor 

vandabilă. Este adevărat că aceste eşantioane minunat colorate sau sclipitoare ne atrag 

                                                 
*
 Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti 
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privirile prin aspectul lor plăcut, determinându-ne să le cumpărăm. Trebuie să ştim că 

aceste flori de mină, pentru a putea fi păstrate timp îndelungat în forma lor iniţială, au 

nevoie de puţină atenţie şi de cîteva condiţii speciale, deoarece factorii care pot interveni 

în degradarea lor sunt multiplii. Aceştia pot acţiona în aşa măsură încât pot produce 

modificări ireversibile ale structurii fizico-chimice. 

Dintre aceşti factori menţionăm, în primul rând, radiaţiile ultraviolete din spectru, 

care influenţează anumite minerale, prin modificarea culorilor. De exemplu: topazul sau 

varietăţile colorate de cuarţ, 

ametistul,cuarţul cenuşiu sau 

roz, se pot decolora. Baritina 

albastră se poate închide la 

culoare, iar vanadinitul roşu 

devine brun închis. Se 

recomandă ca astfel de 

eşantioane să fie expuse în 

vitrine închise, folosindu-se ca 

sursă de iluminare becuri cu 

incandescenţă, care emit mai 

puţine radiaţii ultraviolete şi 

permit o mai bună aprecire a 

culorilor. 

 

 

Foto- Gips calcit 

 

Deteriorarea mineralelor poate avea loc şi sub acţiunea  vaporilor de apă prezenţi în 

atmosferă. Anumite minerale conţin o cantitate mai mare sau mai mică de apă de 

cristalizare. De aceea, unele dintre ele, când aerul ambiant este prea uscat, se pot 

deshidrata, iar altele, într-un mediu prea umed, pot absorbi vapori de apă. În ambele cazuri 

mineralele se pot degrada şi transforma într-un timp foarte scurt într-o masă pulverulentă. 

Aceste procese sunt accentuate de variaţiile brusce de temperatură. Deci, mediul în care 

sunt păstrate eşantioanele trebuie să aibă o umiditate şi o temperatură cât mai constante. 

Ca factori distructivi ai mineralelor putem adăuga şi aerul poluant (conţinând praf, 

fum, inclusiv fum de ţigară, flor, clor). Fumul şi pulberile foarte fine se pot depune pe 

anumite minerale, în special pe cele care se prezintă sub formă de cristale mărunte sau tufe 

aciculare, de exemplu stibina. 

Bătrânii mineri povestesc că florile de mină, scoase din întunecimea minelor la 

lumina soarelui, îşi pierd strălucirea, “se ofilesc”. Respectând cele câteva reguli de 

păstrare, vom prelungi “viaţa” acestor minunate “flori de mină”. 
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NOTE DE CĂLĂTORIE 
 

Maria VLAICU
*
 

                                                                        
Călătorind , întâlneşti peisaje, oameni şi diferite mentalităţi şi le compari cu cele din 

ţara ta. În ceea ce priveşte peisajele şi oamenii, concluzia este precisă: nicăieri nu este mai 

bine ca în România. În ceea ce priveşte mentalităţile, ai ce învăţa de la alte popoare, câte 

ceva de le fiecare. Călătoria a fost prilejuită de desfăşurarea primei părţi a proiectului 

Comenius, cu tema “Apa, planeta albastră”. Întâlnirea s-a desfăşurat în zilele de 27, 28, 29 

octombrie 2003, unde s-au întâlnit reprezentanţi din Suedia, Grecia, România şi ţara gazdă 

Italia – Sicilia. Lucrările au avut loc la Institutul superior “U. Mursia” Carini – liceul 

ştiinţific Carini.  

Traseul ales pentru călătorie pare să fie destul de lung. Într-o joi, cu ploaie rece, 

plecăm din Rucăr. Intrăm în Budapesta noaptea târziu. Oraşul ne întâmpină activ, puternic 

luminat. Dunărea calmă şi maietuoasă reflectă, marea de lumină, condensând parcă în ea 

tot oraşul. În acest joc de umbre şi lumini, podurile peste Dunăre capătă contururi 

fantastice. În planul al doilea, siluetele masive ale bazilicii şi parlamentului par şi mai 

monumentale. Zorii zilei ne prinde la graniţa cu Slovenia, unde ne întâmpină un peisaj 

hibernal, în toată puterea cuvântului. Traversăm Slovenia, admirând din maşină 

cadrul natural şi fotografiind peisajele, ca nişte adevăraţi reporteri. Către seară, am ajuns 

la Veneţia. După ce am parcat maşina, am pornit să vizităm o mică parte a acestui superb 

oraş italian, care numără peste o mie de ani vechime. Am admirat priveliştile, am făcut 

fotografii şi am meditat la soarta locuinţelor scăldate de apă care durează mai mult decât 

cei care le-au construit. Aici, în locul străzilor sunt canale, în loc de autoturisme sunt 

gondole. Podurile sunt mai numeroase decât trotuarele şi căile de acces pentru pietoni. Iar 

palatele de marmură, ce se oglindesc în apă, impresionează într-atât, încât atrag turiştii din 

lumea întreagă. Veneţienii au plătit scump frumuseţea oraşului lor. Veneţia a fost clădită 

pe insule. Contactul cu apa a avut însă un efect vătămător asupra clădirilor, nisipul ud e 

moale ca gelatina. Pentru a fixa solul veneţienii au fost nevoiţi să bată în pământ drept 

fundament patru sute de mii piloni de lemn.  Singurul loc stabil în această « mare de ape » 

este Piaţa San –Marco şi Palatul Dogilor. Apoi, reveniţi la realitate ne-am îndreptat spre 

primul oraş pentru a ne caza. Nu departe de Veneţia, într-un orăşel mic, am găsit un hotel 

plin de confort şi căldură, unde am rămas peste noapte. A doua zi, după micul dejun, ne-

am continuat drumul. La mică distanţă, într-o lumină albăstrie de octombrie târziu, ne 

întâmpină oraşul Padova, centrul cultural economic şi dinamic situat în nordul Italiei. 

                                                 
*
 Grupul Şcolar Forestier, Rucăr 
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In jurul prânzului, când soarele încălzea cu putere, iată-ne ajunşi la Florenţa, unde am 

admirat, cu sete, o parte din arta florentină. Dar simbolul artei florentine rămâne statuia lui 

David, opera nemuritorului Michelangelo. 

                                   
Spre seară, privind pe fereastra maşinii, am zărit vârful vulcanului Vesuviu şi ne-am 

propus să ne cazăm cât mai aproape de Napoli. Am găsit cu uşurinţă un hotel, lângă un 

aşezământ de cult, de unde se putea admira Vesuviul. Se spune despre vulcanul Vesuviu 

că este, în acelaşi timp, tragic şi binefăcător; tragic: pentru ce dezastru a putut provoca 

prin erupţia de la 24 august 79 e.n., binefăcător: fiincă el a conservat, aproape intacte, 

victimele sale, devenite mărturii trecute şi  elocvente ale unui trecut glorios, cu o 

civilizaţie care se prezintă astăzi în cea mai intimă esenţă a sa. Vizitarea Pompeiului 

înseamnă cunoaşterea vieţii de demult, a unui oraş care, datorită Vesuviului, trăieşte acum 

în mintea noastră, a celor care i-am călcat caldarâmul străzilor şi pragurile caselor readuse 

la lumina zilei. 

« Vedi Napoli e poi more ».  
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Acum înţeleg rostul şi faima acestui oraş. După o călătorie de aproape 10 ore ne 

aflăm în faţa oraşului Carini, destinaţia finală a călătoriei noastre.  

Carini începe pe o colină, la înălţime de 162 m de la nivelul mării, în interiorul 

lanţului muntos Ercini care porneşte de la vârful Lilibeo, până la Capo Gallo.  

Fiind la o distanţă de aproximativ 26 km de Palermo, teritoriul acesteia se extinde 

până la mare. Numele Carini provine din substantivul « Hyccara » nume original de la 

ţară, care a avut o activitate marină.  

În plan urbanistic Carini are două laturi adiacente: cel medieval şi cel modern. 

Cel medieval este o referire la castel, care după o decădere lungă a început să 

reînvie şi să prezinte acel interes care la făcut cunoscut mulţumită restauratorilor. 

Imaginea oraşului Carini, centru al spiritualiţăţii, bogat în biserici splendide şi 

capodopere de artă figurativă, începe să se contureze la sfârşitul anului 1400 şi începutul 

anului 1500. Biserica mamă, dedicată originalităţii lui S.S. Sacramento, este astăzi numită 

Maria S.S. Assunta. Ea devine parohie în anul 1523.  

Alăturat bisericii mamă este oratoriul S.S. Sacramento. La intrare găsim o adevărată 

bijuterie a picturii, realizată de autori necunoscuţi, reprezentând pe Madonna del 

Monserrata. Oraşul Carini este foarte bogat în tradiţii, din punct de vedere economic se 

remarcă prin activitate la mare producţia de lămâi, măsline şi ulei de măsline.  

Locuitorii oraşului Carini se mândresc cu rezervaţia naturală arheologică « Grotta di 

Carburangeli ». Formarea peşterii se datorează variaţiilor nivelului mării şi modificărilor 

repetate ale ţărmului. Dincolo de temperatura şi umiditatea constantă, un alt factor ce 

condiţionează viaţa internă este absenţa absolută a luminii. Săpăturile făcute în ultimele 

două secole au dus la găsirea multor fosile care populau Sicilia, printre care amintim: 

ursul, cerbul, lupul, elefantul, calul etc.  

Grota nu poate fi vizitată decât pe lungimea de 22 m din totalul lungimii de 400 m, 

restul teritoriului având ca scop protejarea faunei cavernicole, reprezentate de o specie de 

liliac (Myotis myotis). 

Nu ne putem opri din acestă călătorie fără să vizităm oraşul Palermo. De acest oraş 

din sudul Italiei ne leagă un cald moment din istoria noastră: aici, istoricul şi patriotul 

român Nicolae Bălcescu şi-a aflat sfârşitul, în anul 1852. Bustul său se află printre marile 

personalităţi siciliene, unde istoricii noştri l-au descoperit. 

În oraşul Palermo sunt demne de vizitat: Palazzo Reale la Quttro Canti, Biserca San 

Giovanni, Palazzo delle Aquile la Marina, piaţa Magiore, Teatrul Masimo.  

La toate aceste monumente se adauga primirea călduroasă făcută  la prefectura din 

Palermo de către responsabilul cu probleme de cultură, unde ni s-a înmânat emblema ce 

reprezintă provincia regională din Palermo.  

La încheierea întâlnirii ne luăm rămas bun; multe prietenii, strângeri de mâini, 

promisiuni că vom continua lucrările proiectului şi că ne vom revedea în curând. 

Întoarcerea este la fel de frumoasă şi plină de imagini ca şi la începutul călătoriei. 
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O pereche 

1 

Prima 

2 

A doua 

3 

A treia 

5 

A patra 

8 

A cincea 

13 

A şasea 

21 

A şaptea 

34 

A opta 

55 

A noua 

89 

A zecea 

144 

A unsprezecea 

233 

A douăsprezecea 

377 
 

 

 

O PROBLEMĂ INSPIRATĂ DIN NATURĂ, CARE A STAT LA 

BAZA STABILIRII ŞIRULUI LUI FIBONACCI 
 

Stelian IONESCU
*
 

                                                                        
Şirul lui Fibonacci este un şir de numere izvorât din “celebra problemă a iepurilor 

de casă”, în jurul căruia s-a dezvoltat o întreagă teorie şi care rămâne unul din cele mai 

atractive capitole ale matematicii elementare. 

Lucrarea “Liber abacci”, scrisă de renumitul matematician Leonardo din Pisa (sec. 

XIII), cunoscut prin porecla Fibonacci (fiul lui Bonacci) şi care cuprinde aproape toate 

cunoştinţele de aritmetică şi algebră din acea perioadă a evului 

mediu, este ilustrată printr-un mare număr de probleme, între care şi 

cea analizată mai jos. 

1. În problemă se cere să se afle: “Câte perechi de iepuri se nasc 

într-un an dintr-o singură pereche de iepuri ?” 

          Pentru a afla câte perechi de iepuri se nasc într-un an, cineva a 

aşezat o pereche de iepuri într-un loc îngrădit cu un zid, ştiind că, 

după o lună, o pereche de iepuri aduce pe lume o altă pereche, iar 

iepurii încep să dea naştere la pui la vârsta de o lună. Deoarece 

prima pereche dă în prima lună descendenţi, perechea se dublează şi 

în această lună se obţin 2 perechi; dintre acestea, prima pereche va 

avea descendenţi şi în luna următoare, astfel încât în luna a doua vor 

fi 3 perechi. Dintre acestea, în luna următoare 2 perechi vor avea 

descendenţi, astfel încât în luna a treia se mai nasc 2 perechi de 

iepuri şi numărul de perechi în această lună va fi de 5. Dintre 

acestea, în aceeaşi lună, vor avea urmaşi 3 perechi, iar numărul de 

perechi de iepuri în luna a patra va fi de 8, din care 5 perechi vor da 

naştere la alte 5 perechi care, adunate cu cele 8 perechi, constituie 

13 perechi în luna a cincea. Din cele 13 perechi, 5 perechi născute în 

această lună nu vor avea descendenţi, restul de 8 perechi vor avea. 

Descendenţii, în acest fel, în luna a şasea vor fi 21 de 

perechi.Aceastea din urmă, plus 13 perechi care se vor naşte în luna 

a şaptea, fac 34 de perechi. Adunate cu 21 de perechi care se vor 

naşte în luna a opta, fac 55 de perechi. Însumate cu 34 de perechi 

născute în luna a noua, fac 89 de perechi. Dacă adăugăm la acestea 

                                                 
*
 Şcoala nr. 19, Piteşti 
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55 perechi ce se vor naşte în luna a zecea, vom ajunge la 144 de perechi. În luna a 

unsprezecea se vor naşte 89 de perechi, aşa încât se vor obţine 233 de perechi. În sfârşit, în 

ultima lună se vor naşte 144 de perechi, rezultând 377 de perechi. Acesta este numărul de 

perechi produs de o singură pereche de iepuri, într-un loc îngrădit, la sfârşitul unui an. 

În adevăr, se poate urmări în schemă cum putem efectua calculele: adunăm primul 

număr cu al doilea (1+2), al doilea cu al treilea ş.a.m.d., până ajungem să adunăm al 

zecelea număr cu al unsprezecelea, adică 144 cu 233. Obţinem, aşadar, numărul total de 

iepuri menţionaţi, adică 377. Astfel putem face calculul pentru un număr nesfârşit de luni. 

2. Trecem de la iepuri la numere şi considerăm următorul şir numeric: 

u1, u2, … un (1) 

unde fiecare termen este egal cu suma celor 2 termeni precedenţi, pentru orice n>2, avem: 

  un = un-1 + un-2 (2) 

 Astfel de şiruri, în care fiecare termen este determinat ca o anumită funcţie de 

termeni precedenţi, sunt adesea întâlnite în matematică şi se numesc  şiruri recurente. 

3. Vom considera cazul particular al şirului (1), când  u1=1 şi u2=1. Relaţia (2), după 

cum am menţionat, ne dă posibilitatea să calculăm, succesiv, toţi temenii acestui şir. Este 

uşor de verificat că, în acest caz, primii 13 termeni ai săi vor fi numerele: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 pe care le-am întâlnit în problema cu iepurii. 

 În cinstea autorului acestei probleme, întregul şir (1) pentru cazul u1=u2=1, 

poartă numele de şirul lui Fibonacci, iar termenii lui,  numerele lui Fibonacci, care, la 

rândul lor, se bucură de o serie întreagă de proprietăţi. 

4. Căutându-se soluţiile relaţiei (2) se constată că acestea sunt două progresii 

geometrice, a căror raţii sunt valorile (15)/2. 

Valoarea pozitivă (15)/2 = 1,618… este o constantă, care la scară universală 

constituie acel esenţial adevăr conţinut în orice lucru, acea măsură interioară care apropie 

de sensul real al lucrurilor şi care se numeşte numărul de aur. Acesta este deci un 

concept în domeniul aprecierii estetice privind proporţia intrinsecă (care tinde la esenţa 

lucrurilor) a unui obiect şi se află la limita dintre geometria şi frumosul acestuia. 

Ca un criteriu al maiestăţii şi frumuseţii ideale, numărul de aur a jucat un rol 

important în artă, în realizarea capodoperelor lumii, poate fi întâlnit la om, dar abundă în 

lumea vegetală şi animală, regăsindu-se între formele şi măsura părţilor lor, pe de o parte, 

şi aprecierea vizual-estetică, pe de altă parte. 

Nu la întâmplare apar mugurii pe o creangă, nici ramurile pe tulpina unui copac. 

Chiar între mărimea trunchiului unui copac şi a coroanei şi înălţimii întregului copac se 

verifică satisfacerea secţiunii (numărului) de aur. De amintit, în acest sens, ar fi marele 

copac Sequoia – Big Tree – capodoperă a naturii. 

Întâlnit la piramida Keops, simbol al armoniei universale, în artă şi arhitectură, la 

om şi în natură, numărul de aur mai este denumit - în mod mistic – şi proporţie divină, ce 

derivă din acele raţiuni interne ale lucrurilor create ce ne vorbesc clar despre o inteligenţă 

superioară. 
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NATURA – INEPUIZABILĂ SURSĂ DE INSPIRAŢIE 
 

Marinela ROŞESCU
*
, Cristina ATANASESCU

**
 

                                                                        
Omul a învăţat permanent de la natură, iar natura s-a lăsat cucerită de inteligenţa 

umană, în adâncurile esenţei sale. Viaţa unor animale, anatomia, fiziologia şi 

comportamentul lor au stat la baza câştigării unor obiceiuri sau la crearea de unelte şi 

mecanisme de o mare eficienţă. 

Bionica, ştiinţa prin care omul copiază brevetele naturii, are numeroase exemple de 

oferit. Această ştiinţă biologică de graniţă studiază procesele biologice şi structura 

organismelor vii în vederea creării de modele funcţionale utile omului, care să-l ajute la 

rezolvarea unor probleme tehnice. Spre exemplu, studiul structurii şi funcţiilor celulei a 

condus la realizarea de membrane artificiale cu rol în filtrarea diferitelor substanţe, 

utilizate în industria alimentară şi farmaceutică, în instalaţiile pentru desalinizarea apei de 

mare şi chiar în medicină (“rinichiul artificial”). 

Alcătuirea oaselor la vertebrate şi structura paiului de grâu sunt surse de inspiraţie 

pentru structurile de rezistenţă din construcţii. Ele au condus la construirea stâlpilor din 

beton armat, mai flexibili şi mai rezistenţi. La unele construcţii cu numeroase etaje s-a 

copiat, pentru scheletul fundaţiei, modelul oferit de sistemul radicular al arborilor, iar 

pentru economisirea la maximum a materialelor de construcţie s-a ţinut seama de structura 

fagurilor de albine. 

Studiul organelor de simţ a oferit numeroase soluţii tehnice. Structura ochiului este 

similară cu cea a unui aparat de fotografiat perfecţionat. Studiul ochiului la cerb a permis 

îmbunătăţirea contrastului imaginilor în televiziune. Ochiul compus al insectelor este o 

licenţă pentru filtrele de polarizare în fotocolor. Periscopul submarinelor are ca model 

ochii melcului care pot investiga în câmp vizual cu o formă aproape sferică. La crotal, 

între ochi şi nări se găseşte un organ cu rol în detectarea radiaţiilor infraroşii emise de 

animalele cu sânge cald. Pe această bază omul a construit detectori tehnici cu ajutorul 

cărora poate descifra radiografii termice, sau a descoperit stele îndepărtate. 

Forma ambarcaţiunilor (bărci, vapoare, submarine) îşi găseşte corespondent în 

forma corpului peştilor şi a altor animale acvatice. Viteza pe care o atinge delfinul în 

mediul acvatic, de peste 65 km/h, se datorează siluetei sale hidrodinamice şi structurii 

speciale a tegumentului. S-a constatat că pielea este formată din două straturi: unul extern, 

subţire şi elastic, altul intern, mai gros şi cu aspect buretos. Aceste straturi ale pielii 
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delfinului absorb turbulenţa creată de apă, ceea ce permite o deplasare fără vârtejuri. 

Folsind drept model pielea delfinului s-a creat un material elastic, dublu, care pe faţa 

internă are alveole mici, scăldate într-un lichid vâscos. Cu acest material au fost îmbrăcate 

submarinele, a căror rezistenţă la înaintare s-a redus de două ori. 

A reţinut atenţia cercetătorilor în bionică şi sistemul de orientare al delfinului. 

Folosind ultrasunete, delfinul descoperă forma unui obiect, compoziţia sa şi distanţa până 

la acesta. Şi liliacul foloseşte pentru orientare ultrasunete. Întâlnind un obstacol în calea 

lor, undele ultrasonore emise de liliac se reflectă şi ecoul produs este recepţionat prin 

intermediul urechilor (ecolocaţie). Înţelegând acest mecanism de orientare, omul a 

construit o serie de aparate şi instalaţii, precum: sonda acustică sau sonarul (utilizată în 

navigaţia marină pentru măsurarea adâncimii apei, pentru cartografierea fundului mării, 

pentru detectarea bancurilor de peşti, iar în meteorologie şi pentru măsurători hidrografice, 

geofizice şi seismologice) şi radarul (care utilizează undele electromagnetice emise şi 

reflectate). 

La construirea avioanelor s-a avut în vedere forma corpului insectelor şi păsărilor. 

S-a constatat că musca, în timpul zborului, îşi menţine perfect echilibrul prin prezenţa a 

doi apendici cilindrici, aşezaţi înapoia aripilor. Aceştia au inspirat construirea unor 

giroscoape foarte sensibile, care permit avioanelor să-şi orienteze poziţia chiar şi în 

condiţii atmosferice nefavorabile. 

Crearea unei căşti de protecţie a avut drept model capul ciocănitoarei. S-a pornit de 

la faptul că, deşi supus permanent şocurilor, creierul acestei păsări nu suferă traumatisme 

de nici un fel. Studiile de anatomie craniană au reliefat faptul că spaţiul dintre creier şi 

cutia craniană este foarte redus, iar creierul este învelit de o substanţă spongioasă, densă 

care primeşte şi amortizează şocurile. În consecinţă, inventatorii au creat căşti de protecţie 

căptuşite cu un strat gros, dar uşor, dintr-un material buretos, care să reproducă forma 

capului ca un camufalj. 

Nu putea să scape atenţiei cercetătorilor creierul omenesc, ca sistem bine construit, 

cu un înalt grad de perfecţionare şi siguranţă în funcţionare. Structura reţelelor neuronale a 

servit ca model pentru reţelele de automatizare electronice şi cibernetice. Imitând unele 

dintre mecanismele complexe ale funcţionării creierului, s-a reuşit construirea 

calculatorului electronic, considerat unul dintre cele mai evoluate produse ale tehnicii, 

utilizat în numeroase domenii de activitate. Calculatoarele depăşesc omul ca viteză de 

lucru, dar nu pot reproduce toate posibilităţile intelectuale ale acestuia. 

Exemplele sunt multe şi covârşitoare prin perspectivele pe care le-au deschis sau le 

pot deschide pentru omenire. Natura–un iscusit constructor, omul–un iscusit constructor. 

De pretutindeni, omul a învăţat ceva. Natura a fost pentru el un nesecat model, o tentaţie 

permanentă şi un îndemn neîncetat la ingeniozitate. Şi va continua să fie … 
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O LUCRARE DESPRE UN REMARCABIL  

BIOLOG DIN RĂDĂUŢI 
 

Petru BEJINARIU
**

 

                                                                        
La Editura “Vasile Goldiş” University Press din Arad, spre sfârşitul anului 2003, a 

apărut cartea intitulată Profesor dr. docent Ion T. Tarnavschi, 100 de ani de la naştere. 

Această “excepţională lucrare de istorie a botanicii în România” are drept autori pe Aurel 

Ardelean, rectorul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, George Nedelcu şi Gheorghe 

Mohan. Lucrarea este prefaţată de prof.univ.dr. Viorel Soran, cunoscut biolog-ecolog. 

Cartea cuprinde, în cele 123 de pagini, cinci capitole: I – Dr.docent Ion  T. Tarnavschi, 

1904-1989; II – Lista lucrărilor publicate şi unităţile sistematice noi descrise şi publicate; 

III – Lucrări apărute despre prof. Ion T. Tarnavschi; IV – Testamentul sau ultima dorinţă a 

unuia care s-a identificat cu instituţia în care a lucrat; V – Aspecte din viaţa prof.dr.docent 

Ion T. Tarnavschi. 

În primul capitol găsim datele semnificative din biografia biologului botanist Ion 

Tarnavschi. Născut la 19 august în oraşul Rădăuţi, în familia lui Teofil şi al Emiliei 

Tarnavschi, Ion îşi petrece copilăria în comuna Vicovu de Sus şi în oraşul natal, unde 

urmează şi cursurile şcolii primare şi ale liceului.  

Dragostea şi interesul pentru natură au fost cultivate şi dezvoltate şi în oraşul 

Rădăuţi, dar mai cu seamă în comuna Vicovu de Sus, unde tatăl său lucra ca silvicultor. 

Urmează cursurile Liceului “Eudoxiu Hurmuzachi” şi apoi Facultatea de Ştiinţe din 

Cernăuţi, pe care o absolvă cu licenţă în ştiinţele naturale, în anul 1928. Între anii 1929-

1934 lucrează ca preparator suplinitor la Institutul Botanic din Cernăuţi, apoi ca preparator 

definitiv. În calitate de bursier al statului francez, la Grenoble, între anii 1932-1933, 

pregăteşte teza de doctorat şi, în anul 1935, obţine titlul de doctor în ştiinţe la 

Universitatea din Cernăuţi. 

În anul 1939 îl urmează pe profesorul său, Mihai Guşuleac, la Universitatea 

Bucureşti, unde urcă toate treptele universitare, de la asistent suplinitor, la profesor 

universitar. Între 1952 şi 1975, timp de 23 de ani, a fost directorul Grădinii Botanice din 

Bucureşti. 

Cursurile de o înaltă ţinută ştiinţifică, însoţite de ample lucrări de laborator şi ieşiri 

aplicative în teren, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a lucrărilor de diplomă şi 

doctorat şi buna comunicare cu profesorii din alte centre universitare din ţară şi străinătate 

dau dimensiunea reală a activităţii didactice a profesorului Ion T. Tarnavschi. 
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Impresionantă rămâne activitatea sa ştiinţifică: 180 de lucrări ştiinţifice cuprinse în 

7000 de pagini şi 12 traduceri din opera lui Ch. Darwin. Domeniile de cercetare au fost: 

flora şi vegetaţia algologică; studiul nucleului celulei vegetale; natura gineceului inferior 

din floarea angiospermelor şi cercetarea morfologiei fructelor; cercetări citologice, 

anatomice şi morfologice; studii morfo-palinologice.  

A avut contribuţii decisive în reorganizarea Grădinii Botanice, înfiinţarea 

Institutului Botanic, reamenajarea Muzeului Botanic şi tipărirea lucrării “Acta Botanica 

Horti Bucurestiensis”. A pregătit şi organizat zece Consfătuiri de Geobotanică (1958-

1974) şi a participat la congrese şi consfătuiri internaţionale de biologie, inclusiv la 

expediţia ştiinţifică din Indonezia (1963). 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a avut o strălucită carieră didactică, ştiinţifică şi 

managerială în domeniul botanicii din România, lăsând în urma sa mai mult de 70 de 

oameni de ştiinţă pentru continuarea studiului lumii vegetale. 

În celelalte capitole ale lucrării sunt prezentate informaţii de mare interes pentru 

specialiştii din domeniul botanicii şi, cu deosebire, pentru cei din cercetare. 

 

 

“BIOLOGI DE SEAMĂ DIN BUCOVINA “ - IV 
 

Constantin NICOLAE-DĂNESCU
*
 

                                                                        
Volumul IV al cărţii cu titlul Biologi de seamă din Bucovina a apărut la Editura 

“Bucovina” din Iaşi, în 2003, sub semnătura lui Petru Bejinariu. Este vorba de biologi cu 

renume, bucovineni de origine, care, prin munca şi publicaţiile lor, au îmbogăţit cultura şi 

învăţământul biologic din România. Pentru viitorii specialişti, sinteza prezentată înseamnă 

un plus de informare. Cele 20 de studii monografice urmăresc cercetările biologice din 

Bucovina din 1775-1918. Adunate cu migală, reprezintă piese valoroase în completarea 

istoriei biologiei româneşti, mai ales în domeniile aplicative.  

Subiectele prezentate se referă la echilibrele ecologice şi protecţia ecosistemelor, 

morfologia plantelor şi animalelor, genetica populaţiilor, entomologie, ecologia silvică,  

ornitologie, turismul ecologic, rezervaţii şi monumente ale naturii, legislaţia în domeniul 

protecţiei mediului natural. 

Dintre personalităţile prezentate în acest volum, amintim: prof.univ.dr. Mihai 

Constantineanu, autor a peste 150 de publicaţii de valoare ştiinţifică, mai ales în domeniul 

entomologiei, dr. Mariana Huţu, mare cercetător al uropodidelor (acarieni) din România 

(68 de specii), dr.ing. Radu Ichim, manager şi distins ecolog al pădurilor din Bucovina,  

prof.dr.doc. Mircea Hatman, cu numeroase lucrări în domeniul fitopatologiei, dr. Nicolae 
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Pomohaci, cu peste 190 de lucrări, articole şi comunicări despre viticultură şi domeniile 

interferente, prof.dr. Nicolae Florescu, unul dintre marii fiziologi ai României, prof. Peter 

Tanzel, un pasionat naturalist din Bucovina, Nicolae Paşcovschi, un biolog al pădurilor 

bucovinene, conf.univ.dr. Dragoş Scripcariu, cu preocupări ştiinţifice în domeniile: 

biologie celulară, embriologie moleculară şi citodiferenţiere, prof.univ.dr. Eugenie 

Turenski, care a pregătit numeroşi specialişti în domeniul agricol, prof.dr. Mihai Prodan, 

silvicultor de renume, profesor şi consilier ştiinţific la diferite universităţi din lume, dr.ing. 

Ştefan Negru, cadru universitar la Facultatea de Silvicultură şi muzeograf de renume la 

Muzeul de istorie naturală “Gr. Antipa” din Bucureşti, cu cca 100 de lucrări şi publicaţii în 

entomologie silvică, Conrad Malinovschi, ornitolog, ing. Duran Vasile, dr. Ilie Saghin, 

ing.dr. Braga Petru, dr. Margareta Dracinschi, botanist citolog, Iosif Lepşi, Iorgu G. 

Toma. Volumul reprezintă, de fapt, o sinteză, care, împreună cu celelalte trei, pune la 

îndemâna viitorilor specialişti tot ce s-a realizat în domeniul ştiinţelor biologice. Este un 

act de cinstire a înaintaşilor. 

Cartea constituie o piesă de mare valoare pentru ştiinţele biologice şi un argument 

pentru excepţionalul aport adus literaturii ştiinţifice de către autorul ei, onorabilul profesor 

Petru Bejinariu din Rădăuţi. 

 

 

“ECOU” 
 

Constantin NICOLAE-DĂNESCU
*
 

                                                                        
În cadrul Simpozionului organizat de redacţia revistei “Ecos”, în mai 2003, d-na 

prof. Cristina Atanasescu a prezentat o lucrare deosebit de elaborată a elevilor şi 

profesorilor Colegiului Naţional “I.C. Brătianu” din Piteşti, cu un titlu sugestiv: “Ecou”. 

Probabil, ideile inspirate de conţinutul lecţiilor, acţiunile desfăşurate în timp cu profesorii 

lor şi colaborarea fructuoasă cu revista “Ecos” au făcut ca numărul tinerilor cititori ai 

revistelor “Ecou” şi “Ecos” să crescă.  

Ţinuta grafică, stafful colectivului redacţional şi conţinutul îndeamnă amatorii de 

noutăţi în domeniu să citească şi să mediteze asupra preocupărilor lăudabile ale acestor 

elevi, îndrumaţi de profesoara Cristina Atanasescu. Iată câteva din materialele publicate: 

“Convenţia de la Rio”, “Pământul în pericol!”,  “Cum să îngrijim un pom”, “Rezervaţii 

din judeţul Argeş”, “Alimentele ne otrăvesc?”, “Moartea Roşie”, “Grădina Zoologică din 

Piteşti”, “Inconştienţi sărmani”, “Ştiaţi că …?”, “Fluturii”, “Expoziţia de reptile”.  

Revista şi redactorii ei merită laude şi îndemn pentru cititori. 
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CUPRINS 

 

Marius DUMITRU Starea mediului în judeţul Argeş  
 

3 

Gianina ILINCA Metode de reducere a emisiilor de agenţi poluanţi 

în mediul înconjurător 
 

8 

Anghelina STANCU,  

Livia VASILESCU 

Poluarea mediului înconjurător 

 
 

11 

Maria NIŢU Radioactivitatea şi implicaţiile ei asupra 

organismelor 
 

15 

Iuliana ILIESCU Poluarea radioactivă 
 

17 

Emilia DRAGOMIR Influenţa activităţilor umane asupra 

radioactivităţii naturale a mediului 
 

20 

Irina ONEL Metode de studiere şi apreciere a apelor 
 

24 

Carmen RICIU Efectele poluanţilor deversaţi în atmosferă de 

ARPECHIM S.A. Piteşti asupra plantelor de 

cultură şi spontane din zonă 
 

26 

Gherghina CÂRSTEA Prevenirea eroziunii solurilor din raza oraşului 

Costeşti 
 

27 

Ifrim POPESCU Apărarea ecosistemului forestier din Bucovina, 

cerinţă de interes naţional 
 

29 

Constantin  

NICOLAE-DĂNESCU 

Din istoricul pădurii româneşti. Păduri de pe raza 

Ocolului Silvic Costeşti 
 

31 

Carmen DUNĂ,  

Victoriţa DRAGOMIR 

Pădurea Trivale – altarul vieţii 

 
 

34 

Ştefan NEGREA, 

Alexandrina NEGREA 

Conservarea mediilor şi faunei subterane din 

România. Cauzele deteriorării populaţiilor (II) 
 

37 

Florina DIACONU Flora de la Batoţi – mărturia unei păduri fosile 
 

43 

Codruţa DOBRESCU Modul de viaţă şi importanţa muşchilor 
 

45 
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Gheorghe DIHORU Fitocenoza – o adevărată cetate vegetală 
 

48 

Vasile SANDA, 

Valeriu ALEXIU, 

Sorin ŞTEFANUT 

Vegetaţia solurilor saline şi alcalice din România. 

Evoluţia acesteia sub influenţa lucrărilor 

hidroameliorative 
 

51 

Monica NEBLEA Făgetele din Masivul Leaota 
 

54 

Valeriu ALEXIU Istoria Herbarului 
 

58 

Sorina MATACĂ Gestiunea ecologică, valoarea socială şi 

potenţialul turistic al Parcului Natural “Porţile 

de Fier” 
 

60 

Magda CHIRITOIU Parcul Naţional Retezat 
 

63 

Monica FLEANCU Principalele specii de cormofite utilizate ca 

adjuvante în tratarea hipertensiunii arteriale 
 

66 

Cristina PONEPAL, 

Alina PAUNESCU, 

Gheorghiţa BRINZEA, 

Cristina FRATEA 

Influenţa detergenţilor asupra consumului de 

oxigen la caras (Carassius auratus gibelio Bloch) 

 

 
 

69 

Aurica POPESCU, Alisa -

Magdalena POPESCU 

Conservarea ihtiofaunei Râului Doamnei. 

Cauzele deteriorării ecosistemului acvatic 
 

73 

Marioara MILITARU Simbolul păsărilor 
 

75 

Titus LUCESCU Câteva date desăre cuibăritul speciei Cettia cetti 

în Bucovina 
 

76 

Viorica FLORESCU Pelicanii din Delta Dunării 
 

78 

Adrian MESTECĂNEANU Aspecte din viaţa păsărilor. Construirea 

cuiburilor 
 

81 

Marian CĂRĂBAŞ Istoria moleculei de acid deoxiribunucleic 
 

84 

Maria Alina IONESCU Genetica la graniţa dintre bioetică şi ştiinţă 
 

88 

Ştefania Daliana RABOLU Pădurea-parc Trivale–o oază de linişte şi aer 

curat 
 

93 
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Rodica MOHAN Educaţia ecologică în şcoli 
 

97 

Răzvan UDUDEC O datorie morală ! 
 

99 

Didina DUMITRAŞCU, 

Ana-Maria DUMITRAŞCU 

Regimul ariilor protejate 

 
 

100 

Alina MATEESCU Bidiversitatea din perspectivă ecologică 
 

102 

Magdalena SORESCU Pădurea şi viaţa 
 

103 

Denisa CONETE, 

Mihaela Luiza CONETE 

Thailanda – paradisul păsărilor 

 
 

106 

Maria DEACONU Aprecieri privind flora spontană din comuna Uda, 

judeţul Argeş 
 

108 

Lăcărmioara MĂCEŞANU Câteva consideraţii privind păstrarea “florilor de 

mină” 
 

109 

Maria VLAICU Note de călătorie 
 

111 

Stelian IONESCU O problemă inspirată din natură, care a stat la 

baza stabilirii şirului lui Fibonacci 
 

114 

Maria ROSESCU,  

Cristina ATANASESCU 

Natura – inepuizabila sursă de inspiraţie 

 
 

116 

Petru BEJINARIU O lucrare despre un remarcabil biolog din 

Rădăuţi 
 

118 

Constantin  

NICOLAE-DANESCU 
 

Biologi de seamă din Bucovina (IV) 119 

Constantin  

NICOLAE-DANESCU 

Ecou 120 
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În atenţia colaboratorilor 

 
 Revista “Ecos” publică lucrări originale şi recenzii din domenii ce 

interesează educaţia ecologică şi ocrotirea naturii. Lucrările vor fi trimise pe 

suport magnetic (dischetă), însoţite de un manuscris, adresa Muzeului 

Judeţean Argeş, Str. Armand Călinescu, nr. 44, 0300-Piteşti, Jud. Argeş, sau 

prin e-mail: alexiuv@hotmail.com, tehnoredactate în următoarele condiţii: 

- Microsoft WORD.6 sau versiune ulterioară. 

- Setări pagină: pagină B5 Env. (176 x 250 mm), cu marginile: Top 5 cm, Botton 

2 cm, Left 2 cm, Right 4 cm, Gutter 0, Header 4, Footer 1,25. 

- Font Times New Roman (diacritice româneşti), dimensiune font 11 Normal. 

- Spaţiere rânduri: la un rând (Single space). 

- Indentare prima linie a paragrafului: 1 cm. 

- Înaintea titlului lucrării se va lăsa un spaţiu liber, echivalent a 3 Enter Times 

New Roman 14 Bold. 

- Titlul lucrării: centrat, majuscule, 14 Bold. 

- Numele autorului (autorilor): centrat, 12, prenumele Normal, numele cu 

majuscule, instituţia în notă la subsol, cu 10 Normal. 

- Eventuale subtitluri: 11 Normal Bold. 

- Tabelele în Times New Roman 10 Normal, single space; să nu depăşească 

marginile paginii, iar cele care depăşesc vor fi trecute în pagină landscape, în 

fişier separat. 

- Numele fişierului nu va conţine diacritice româneşti; este recomandat ca 

numele fişierului să corespundă cu numele primului autor al lucrării (fără 

diacritice româneşti). 

- Numărul maxim de pagini/lucrare: 4-6 pagini. 

 

mailto:alexiuv@hotmail.com

