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Dragi cititori,
Cu ocazia apariţiei numărului 5
al revistei BIO-ME, vă pot spune:
“ Bine v-am regăsit !”.
La fel ca în ediţiile anterioare, veţi
întâlni o serie de articole proaspăt
create, special pentru voi. Prin lecturarea lor, vă veţi putea face o idee
despre importanţa controalelor
medicale periodice asupra sănătăţii,
despre viaţa şi experienţa de student
la două facultăţi sau oportunităţile
pe care vi le oferă voluntariatul
internaţional. Nu în ultimul rând,
vom dezbate o problemă de mare
actualitate: extracţia gazelor de şist.
Sunteţi curioşi cine sunt cei care
au elaborat şi dezvoltat tehnica de
fertilizare in vitro? Vreţi să ştiţi cum
au rezistat cei doi laureaţi ai Premiului Nobel presiunilor politice

şi religioase venite din exterior? Nu
vă rămâne decât să răsfoiţi revista în
căutarea acestui articol, dar şi a celorlalte, la fel de interesante.
Şi pentru că se apropie o perioadă
dificilă pentru toţi studenţii, vă doresc, pe lângă spor la citit, baftă în
sesiune şi note cât mai mari !
Antonia Maria
MĂRGINEANU
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Note de subsol
Interviu Dr. Claudiu Ştefan Mirescu
Oana JELEA, Antonia Maria MĂRGINEANU, Valentin RAUCA
Interviul acestui număr ne-a fost acordat de către un vechi colaborator al revistei, Claudiu Ştefan Mirescu, cadru didactic
asociat al Facultăţii de Biologie şi Geologie şi medic rezident anatomo-patolog la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ClujNapoca. Acesta a acceptat bucuros să ne împărtăşească din experienţa sa de student, medic şi profesor. Fiind absolvent a două
facultăţi,Medicină Generală şi Biologie, reprezintă un exemplu de voinţă şi ambiţie pentru toţi studenţii, dovedind că orice
obstacol poate fi depăşit dacă există pasiune pentru ceea ce faci.
Ce te-a determinat să urmezi cursurile a două facultăţi:
biologia si medicina generală?

Ce a însemnat pentru tine viaţa de student la Cluj si ce
recomandări i-ai face unui actual student?

În general, lucrurile încep cu o greşeală sau o eroare de
convingere. Adevărul este că prima mea dragoste a fost
biologia. În liceu am fost la diferite olimpiade şi competiţii
şcolare de biologie. Împrejurările m-au convins să urmez
cursurile facultăţii de medicină, iar apoi, în anul doi de
facultate, lucrurile au avut tendinţa să meargă în mod
natural către prima mea dragoste. Nu puteam să renunţ
la medicină, asa că am ales să urmez ambele specializări,
în paralel. Consider că totul a fost o adevarată provocare,
dar şi o doză foarte bine venită de inconştienţă. Recomand
oricui să aibă curajul să îşi urmeze calea proprie. Absolut
niciodată nu este prea târziu să o ia de la capăt sau să completeze ceea ce face cu altă preocupare, în ciuda a ceea ce
asteaptă de la el familia, prietenii, cunoştiinţele. Ei sunt cei
care ne judecă cel mai tare, declarând: “n-a fost în stare să
facă facultatea X, de aceea a renunţat”. Nimeni nu spune
sau gândeşte: “i-a plăcut mai mult, de aceea a renunţat” sau
“anii pe care i-a pierdut sunt problema lui, nu a celorlalţi”.
Se spune că în viaţă trebuie să ai trei calificări, nu
neapărat oficiale, dar să ştii să faci trei lucruri diferite.
Poate ajungi la o anumită vârstă, având o familie, rate la
bancă sau alte obligații specifice vârstei; eşti dat afară de
la serviciu şi nici nu te mai poţi angaja în acelaşi domeniu.
Pur şi simplu se schimbă conjunctura şi atunci trebuie să
ştii să faci altceva, să renunţi cumva la ceea ce ai lucrat până
atunci şi să o iei de la capăt.

În primul rând, să nu se streseze pentru nimic. Lucrurile oricum merg de la sine. În fiecare etapă a vieţii ai anumite aşteptări. Până la urmă, etapa studenţiei este printre
cele mai uşoare şi ştii destul de clar ce ai de făcut. Sunt şi
minusuri, de exemplu partea financiară, despre care nu
poţi decât să speri că se va rezolva mai târziu. Bineînţeles,
nu ai niciodată nici o garanţie, pentru nimic.
În al doilea rând, făcând două facultăţi, în două
universităţi diferite, am cunoscut foarte mulţi oameni cu
care am păstrat si păstrez legătura.
Trebuie să încerci de toate pentru a afla ce ţi se
potriveşte. Acum trebuie să o faci. Eu am 26 de ani. Până
la 30 (aproximativ), cred că este firesc să experimentezi,
pentru că mai apoi urmează etapa în care nu mai ai chef
sau timp, plus că urmează să îţi întemeiezi o familie şi să te
ocupi de tot ceea ce înseamnă acest lucru.

În sesiune trebuia să susţii numeroase examene. Cum
reuşeai să le duci la bun sfârşit pe toate?

Încercam să îmi etapizez examenele. Din fericire, am
avut şansa ca la ambele facultăţi să am două date la fiecare examen, iar în felul acesta îmi polarizam sesiunea. În
prima parte dădeam examenele la biologie şi în a doua, la
medicină. În plus, sesiunea de la medicină era mai lungă
cu o săptămână decât cea de la biologie. Era o măsura binevenita.

Ai avut un mentor care să îţi ghideze paşii de-a lungul
timpului? Crezi că este important pentru dezvoltarea
personală?

Făcând mai multe activităţi, am încercat să-mi găsesc un
mentor în cadrul fiecăreia. De exemplu, profesorul meu de
anatomie patologică din anul trei (Dr. Dan Gheban) a fost
cel care, pe lângă faptul că m-a determinat să aleg această
meserie, a fost şi cel de la care încerc să preiau cât mai multe
elemente profesionale și didactice. Pe de altă parte, în domeniul ştiinţific, dar și didactic, o apreciez mult pe doamna Conf. Dr. Corina Roşioru, pe care am cunoscut-o încă
din clasa a zecea. Profesorul meu de anatomie patologică
şi doamna conferenţiar sunt firi total diferite; în final, însă,
concluzia e aceeaşi: să faci bine ceea ce faci.
Să ai un mentor este cumva facilitator, pentru că, până
la urmă, îţi defineşti un stil propriu de a le face pe toate.
Dacă pleci de la zero, dacă ai fost înconjurat numai de oameni de la care nu ai avut ce să înveţi, atunci e mai greu.
Eu personal nu am veleităţi artistice, dar bănuiesc că orice
pictor, la început, imită picturile făcute de alţii drept reper.

Jelea O. et al / Bio-Me, 2013, 41(2):1-7

7

Dacă ai puncte de plecare, atunci cu siguranţă este mai
uşor să te pliezi, să-ţi faci un stil propriu.
Ai putea să enumeri o parte dintre satisfacţiile profesiei
de anatomopatolog?

Medicul anatomopatolog este un punct final de diagnostic. Noi suntem un fel de medici ai medicilor. Fără noi,
un clinician poate să spună că un pacient are o tumoră de
colon pentru că o vede, pune mâna pe ea, o palpează, o
evidenţiază macroscopic, însă fără analiza microscopică, o
tumoră de colon e doar o tumoră de colon, ceva ce nu ar
trebui să fie acolo, fără a putea spune dacă e benignă sau
malignă, ceea ce este esenţial.
Majoritatea leziunilor sunt banalităţi, dar trebuie confirmat faptul că acolo nu este un proces tumoral. Nimic în
afară de analiza microscopică nu poate spune că o leziune
este sau nu cancer. Asta ar fi una dintre satisfacţii.
O altă satisfacţie pentru mine este mediul în care lucrez. La noi, munca este împărţită în mod oarecum egal şi
proporţional cu nivelul de pregatire, cu anul de rezidenţiat
şi lipseşte cu siguranţă partea neloială a concurenţei.
Ca medic rezident, ai serviciul asigurat. Nu poţi să
fii dat afară indiferent ce faci, deoarece nu semnezi doar
tu pentru rezultate. Orice rezultat este verificat, ceea ce
asigură mediul propice pentru învățat. Dar când termini
rezidenţiatul, dacă nu există posturi libere în specializarea
ta, eşti la fel de şomer ca orice alt absolvent, numai că ești
medic specialist.
Din punctul de vedere al unui medic rezident, ce
observaţii ai făcut, sau ai face în legătură cu situaţia
curentă a medicilor dar şi a medicinei, în România?

Percepţia publică e cu totul alta decât ceea ce este medicina cu adevărat. Cel puţin în mediul în care lucrez eu, se
face tot ce se poate la un moment dat cu mijloacele tehnice
disponibile pentru a-i fi bine pacientului. E adevărat şi că
mijloacele tehnice sunt uneori deficitare sau că un mare
spital din Cluj rămâne fără hârtie pe care să scrie reţetele,
dar şi că salariile majorității medicilor sunt mici.
Apropo de informarea oamenilor, problema apare din
cultura noastră încă de la vârste mici. Cum este medicul
prezentat unui copil, de cele mai multe ori? Nenea ăla rău
la care îl duci dacă nu e cuminte să îi facă- injecţie! Cele
mai multe informaţii se asimilează în primii doi ani de
viaţă. Astfel, se ajunge la convingeri gen “Nu-mi trebuie

mie medic, îmi trece”. Autotratarea și autodiagnosticul “de
pe internet”, de pe site-uri mai mult sau mai puțin medicale, au luat amploare în ultimul timp. Conform lor, de
obicei ai cancer. Eu am demascat un foarte popular site de
“medicină” din România. Toate articolele pe care le aveau
acolo, inclusiv forum-ul, unde toată lumea comunica la
modul: “De ce zici că dacă te doare capul nu ai cancer? La
mine aşa s-a manifestat.”, nu erau moderate de medici. Spre
exemplu, un student în anul doi la medicină dădea sfaturi
femeilor despre cum să alăpteze.
Cum ai ajuns să predai? Vrei să continui?

Mda, bună întrebare. Eu am fost olimpic la biologie în
liceu şi puţină lume ştie că după etapa naţională, mai este o
etapă, cu subiecte comune pentru clasele IX-XII, în urma
căreia se selectează 20 de participanţi, care vor constitui
lotul naţional lărgit pentru pregătire în vederea participării
la Olimpiada Internaţională. Aceştia vin la Cluj, la Facultatea de Biologie și Geologie, unde fac 2-3 săptămâni de
pregătire după o programă specială. La sfârşitul acestui
interval, se mai dă un test, în urma căruia se vor selecta 4
candidaţi. Eu am fost de trei ori în lotul celor 20, în clasa
a XII-a de-abia reușind să ajung printre cei 4. Astfel am
cunoscut-o pe doamna Conf. Roşioru. Dumneaei ne-a
predat partea de fiziologie animală, cum era şi firesc. Am
păstrat oarecum legătura și, când am ajuns la facultate,
a fost practic singurul om pe care îl cunoşteam în ClujNapoca. Stând într-unul dintre căminele din Haşdeu, mai
dadeam câte o fugă prin laboratorul de fiziologie animală,
să văd o figură cunoscută. Apoi am fost admis şi la Biologie
şi evident că tot prin zona asta îmi făceam veacul, reusind
să elaborez câteva lucrări științifice împreună cu colectivul
de fiziologie. Licenţa a fost tot din fiziologie animală. În
felul acesta mi s-a propus să şi predau.
Printre atâtea studii există şi nişte hobby-uri? Te întreb
pentru că văd agăţat în cuier un fular cu Universitatea
Craiova.

Îl port mai mult din nostalgia oraşului, pentru că ajung
destul de rar acasă şi mai puţin din microbism. Dacă mă
întrebaţi de hobby-uri, o să vă zic exact ce îi îndemn eu pe
alţii să nu spună, pentru că sună a clişeu: muzică, lectură
şi calculator, activităţile de care n-ai cum să te plictiseşti
pentru că îţi oferă resurse nelimitate.
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Controalele medicale periodice: cine, cum, când şi cât de des?
Ştefan Claudiu MIRESCU
Una dintre problemele cel mai frecvent întâlnite în
lumea medicală este adresabilitatea pacienţilor către medic
într-un stadiu tardiv al bolii, când posibilităţile de tratament sunt reduse, iar rezultatele, puţin mulţumitoare. Cu
alte cuvinte, foarte mulţi pacienţi (dacă nu chiar majoritatea) ignora un simptom persistent, în ciuda agravării
progresive, până când acesta devine insuportabil sau
interferează în mod neplăcut cu activităţile zilnice. Pentru a
preveni aceste situaţii, s-au elaborat ghiduri internaţionale
care recomandă controale medicale periodice, în scopul
depistării cât mai timpurii a oricărei probleme de sănătate,
când şi posibilităţile de tratament cu cele mai multe şanse
să dea rezultate mulţumitoare.
Vizitele periodice la medic sunt recomandate oamenilor sănătoşi, având ca scop:
•
screening-ul pentru diverse boli (depistarea activă
a bolilor prin metode rapide, ieftine şi eficiente; de exemplu, testul Babeş-Papanicolaou pentru displaziile şi cancerul
de col uterin);
•
evaluarea riscului de dezvoltare a unor boli în viitor (cardiovasculare, neoplazice etc.) în funcţie de antecedentele ereditare şi mediul de viaţă;
•
actualizarea vaccinărilor;
•
luarea în evidenţă cu anumite boli de către
medicul de familie (de exemplu, diabeticii beneficiază de
compensaţii ridicate la preţul medicamentelor, cu condiţia
să fie luaţi în evidenţă);
•
nu în ultimul rând, deşi pare utopic, unul din
scopurile vizitelor medicale periodice este încurajarea unui
stil de viaţă sănătos.
Se pune problema, însă, cum trebuie să decurgă aceste
controale medicale periodice în funcţie de vârstă, astfel
încât să se asigure o paletă cât mai largă de teste specifice
vârstei respective, fără a face consum inutil de timp, materiale şi reactivi. De exemplu, aplicarea unui test screening pentru cancerul de prostată nu ar avea sens la bărbaţii
sub 40 de ani, ca şi testarea pentru osteoporoză la femeile
tinere.
În acest sens, conform National Library of Medicine
(Atkins şi Barton, 2011), persoanele sunt împărţite, după
testele necesare vârstei, în 3 categorii: 18 – 39 ani, 40 – 64
ani, respectiv peste 65 de ani. La rândul lor, fiecare dintre
aceste categorii este subdivizată în bărbaţi şi femei, ceea
ce este firesc, având în vedere că unele afecţiuni sunt specifice unui anumit sex (cancerul ovarian la femei, cancerul
de prostată la bărbaţi), dar si că, după vârsta menopauzei,

riscul cardiovascular se egalizează la cele două sexe (este
binecunoscut faptul că, în perioada hormonală activă,
femeile au un risc mai mic de dezvoltare a bolilor cardiovasculare, datorită protecţiei oferite de hormonii sexuali
feminini).
În continuare, vor fi prezentate analizele şi testele recomandate pentru fiecare categorie de vârstă, pe sexe.
Femei 18 – 39 de ani:

•
Măsurarea tensiunii arteriale la fiecare 2 ani (valori normale: sub 120-139/80-89 mmHg); prezenţa diabetului impune măsurarea mai frecventă;
•
Măsurarea colesterolului;
•
Măsurarea glicemiei (mai ales la tinerii hipertensivi);
•
Examen dentar anual (chiar în lipsa simptomelor);
•
Imunizările specifice vârstei (atenţie deosebită
vaccinului anti-hepatita B);
•
Autopalparea sânului, lunară, cu adresarea la
medic dacă apare orice modificare de la o lună la alta; la
fiecare 3 ani, se impune un control medical la sân;
•
Examen ginecologic şi testarea BabeşPapanicolaou (obligatorie în maximum 3 ani de la debutul
vieţii sexuale).
Femei 40 – 64 ani:

•
Se menţin recomandările pentru monitorizarea
tensiunii arteriale, a colesterolului şi glicemiei;
•
Screening-ul cancerului de colon: deşi există
mai multe metode indirecte de depistare (de ex., testul
de depistare a sângelui în scaun), cea mai fidelă rămâne
colonoscopia flexibilă la interval de 3-5 ani. În caz de antecedente familiale de cancer de colon, acest interval poate
să scadă;
•
Examen oftalmologic (mai ales pentru
conducătoarele auto), care include şi screening-ul pentru
glaucom (după 45 de ani);
•
Alături de autopalparea sânului, după 40 de ani se
recomandă mamografia la 1-2 ani, pentru depistarea cancerului de sân;
•
Densitometrie osoasă pentru screening-ul osteoporozei (metodă ieftină şi neinvazivă) !
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•
Se menţin indicaţiile pentru examenul ginecologic şi screening-ul cancerului de col uterin.

medic, valorile normale de pe buletinul de analize fiind
doar orientative.

Femei peste 65 ani:

Bărbaţi peste 65 de ani:

•
Se menţin indicaţiile precedente, cu excepţia testului Babeş-Papanicolaou, cu condiţia existenţei a trei teste
normale în ultimii 10 ani;
•
Examen cardiologic anual;
•
Se recomandă testarea auzului, mai ales dacă apar
simptome supărătoare;
•
Deoarece în această categorie de vârstă multe femei sunt luate în evidenţe medicale pentru una sau mai
multe probleme de sănătate, trebuie respectate indicaţiile
medicului de familie sau ale medicului curant.

•
Fumătorii cu vîrste cuprinse între 65 şi 75 de ani
– ecografie abdominală pentru depistarea anevrismului de
aortă (dilataţie a arterei aorte la nivelul cărea peretele vascular este slăbit şi care se poate rupe, hemoragia fiind, de
cele mai multe ori, letală);
•
Se menţin indicaţiile pentru monitorizarea tensiunii arteriale, a glicemiei şi colesterolului, în cadrul unui examen cardiologic anual (în cazul persoanelor sănătoase);
•
Până la 75 de ani, se menţin recomandările cu privire la depistarea cancerului de colon; după această vârstă,
se urmează indicaţiile medicului;
•
Examen oftalmologic (la fiecare 2 ani, în lipsa altor indicaţii) şi stomatologic (anual);
•
Se continuă screening-ul anual pentru cancerul
de prostată (dozarea PSA);
•
Controlul medical anual trebuie să includă: riscul
osteoporozei, verificarea indicelui de masă corporală, discutarea interacţiunilor medicamentoase, screening-ul pentru alcoolism, fumat, depresie şi riscul de cădere, în contextul bolilor articulare.
Bineînteles, într-o societate în care adresabilitatea la
medic este oricum scăzută şi multe cazuri rămând nediagnosticate, cunoaşterea de către medic a acestor ghiduri nu
este suficientă, ci ele trebuie să ajungă la o proporţie cât
mai mare din populaţie, astfel încât să fie asimilate în cultura medicală a fiecăruia dintre noi.

Bărbaţi 18 – 39 ani:

•
Aceleaşi indicaţii pentru măsurarea tensiunii arteriale ca şi la femeile din această categorie de vârstă;
•
Măsurarea colesterolului şi prevenirea bolilor
cardiovasculare: peste 34 de ani, la fiecare 5 ani. În caz de
factori de risc (diabet, boli renale, antecedente familiale),
se recomandă începerea screening-ului de la vârsta de 20
de ani;
•
Examen stomatologic şi actualizarea vaccinărilor;
•
În funcţie de stilul de viaţă sau antecedente, se
recomandă depistarea activă a bolilor infecţioase: sifilis,
chlamydia, HIV etc.
Bărbaţi 40-64 ani:

•
Se menţin recomandările pentru monitorizarea
tensiunii arteriale, a colesterolului şi glicemiei;
•
Screening-ul cancerului de colon: între 50 şi 75
de ani, conform recomandărilor mai sus amintite;
•
Examen oftalmologic (la fiecare 2 ani, în lipsa altor indicaţii) şi stomatologic (anual);
•
Anual, determinarea PSA (Prostate Specific Antigen), pentru screening-ul cancerului de prostată. Rezultatele acestui test trebuie interpretate numai de către un

References
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002125.
htm.
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Dezvoltarea tehnicii FIV
Oana Corina JELEA
Probabil una dintre cele mai controversate descoperiri din aria geneticii este tehnica de fertilizare in vitro,
elaborată de cercetătorul britanic Robert Edwards.
Născut în 1925 la Manchester, Edwards a urmat, după
absolvirea serviciului militar, Facultatea de Biologie a
Universităţii din Bangor, Wales, studiile lui finalizânduse cu un doctorat la Universitatea din Edinburgh, Scoţia,
în domeniul geneticii şi embriologiei. În 1958 a început
cercetările în domeniul fertilizării in vitro pe pacienţi umani ca urmare a faptului că a devenit membru al Institutului Naţional pentru Cercetări Medicale din Londra. După
finalizarea studiilor a fost angajat la Universitatea din
Cambridge, iar apoi la Bourn Hall, concentrându-şi toată
atenţia pe pasiunea lui din tinereţe, studiul fertilizării.
În anul 1968, a început o colaborare fructuoasă cu
ginecologul Patrick Steptoe, unul dintre puţinii experţi
în extragerea ovocitelor nefertilizate printr-o procedură
chirurgicală. Cei doi au căzut de comun acord ca munca lor
să urmeze două principii: sistarea imediată a cercetărilor în
cazul periclitării vieţii mamelor şi copiilor, împreună cu ignorarea criticilor religioase şi politice.
Ca urmare a refuzurilor clinicilor de a coopera cu
cei doi savanţi din cauza atacurilor continue ale bisericii
catolice, cei doi şi-au înfiinţat propria clinică, Centrul de
Reproducere Umană Bourn Hall. Robert Edwards a condus mai mulţi ani acest centru, în calitate de director al
departamentului de cercetare, fiind, de asemenea, editorul
mai multor reviste medicale specializate în domeniul său
de analiză.
Cercetările celor doi au continuat să fie încetinite din
cauza refuzului Consiliului pentru Cercetare Medicală al
Marii Britanii de a finanţa clinica. Fondurile private au
fost cele utilizate de Edwards şi Steptoe pentru a-şi elabora cercetările ce au culminat în 25 iulie 1978 cu naşterea
Luisei Brown, primul copil cunoscut a fi “conceput în
eprubetă”. Crearea, de fapt, a avut loc într-un vas Petri.
Sora ei mai tânără, Natalie Brown, a fost concepută de
asemenea prin fertilizare in vitro patru ani mai târziu. În
mai 1999, Natalie a fost primul copil conceput prin FIV
care a dat naştere pe cale naturală fiicei sale Casey.
Conform tehnicii descoperite de Edwards şi Steptoe,
în ultimii 25 de ani s-au născut peste 4,5 milioane de copii
prin extragerea ovocitelor şi punerea lor în contact cu spermatozoizii partenerului într-un mediu artificial, similar cu
cel din trompele uterine. După fecundarea ovocitelor, se
obţin embrioni ce urmează a fi introduşi în uter.

Pe larg, metoda de fertilizare in vitro presupune iniţial
stimularea hormonală a ovarelor cu scopul de a încuraja
dezvoltarea foliculilor în număr cât mai mare în ambele
ovare. Faza, cunoscută drept “down regulation”, pregăteşte
corpul pentru stimulare prin reducerea producţiei şi
secreţiei hormonale prin medicaţie orală sau injecţii subcutanate. Pentru stimularea constantă a ovarelor, se utilizează
FSH (hormon de stimulare foliculara) si LH (hormon
luteinizant). După ce are loc maturarea completă a foliculilor, va fi indusă ovulaţia prin administrarea hormonului
hCG (hormonul corionic gonadotrofic). Apoi, ovocitele
vor fi recoltate prin puncţie foliculară. Urmează izolarea
ovocitelor, transferarea lor în mediu de cultura adecvat şi
incubarea la 37°C.
În cazul partenerilor de gen masculin, aceştia sunt
rugaţi să ejaculeze în ziua recoltării ovulelor, după 2-3
zile lipsite de ejaculare. Spermatozoizii pregătiţi printr-o
tehnică specială sunt adăugaţi ovocitelor, iar fertilizarea
are loc în mod “natural”.
După o perioadă cuprinsă între două şi cinci zile de
la fecundare, embrionii vor fi transferaţi în uter. Sarcina
poate fi verificată cel mai devreme la doua săptămâni de la
fecundare prin măsurarea nivelului de secreţie a hormonului sarcinii hCG din sânge şi urină.
În cazul cuplurilor care posedă celule cu calitate
scăzută sau număr redus, se practică ICSI (Injectare
Intracitoplasmică de Spermatozoizi). Aceasta este o
metodă de fertilizare a ovocitului prin injectarea directă a
unui singur spermatozoid în citoplasma ovocitului. Pentru
procedura ICSI, prepararea ovocitelor este diferită de cea
necesară procedurii FIV, în timp ce sperma este preparată
folosind tehnici obişnuite. Toate etapele care urmează au
loc în condiţii similare cu cele pentru fertilizarea in vitro
convenţională.
Conform datelor din literatura de specialitate, rata
de succes este mai mare la FIV decât la ICSI. Şansele de
reuşită a procedurii FIV este de 30-40% pe ciclu, în funcţie
de vârsta cuplului, nivelul hormonal, boli (diabet, hipertensiune etc.) şi stilul de viaţă (greutate corporală în exces,
stres, consum excesiv de alcool şi nicotină etc.).
Datorită posibilităţii de a fertiliza ovocite în afara
corpului uman, cercetările au condus la alte avansuri semnificative în tehnologia reproductivă, cea mai importantă
fiind cultivarea celulelor stem din embrioni.
Întorcându-ne la Edwards, e important să
precizăm că succesul obţinut nu a însemnat neapărat o
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recunoaştere publică sau o adoptare imediată a tehnicii
încununate cu triumf, ci din contră, atacurile din partea
statului britanic au continuat împreună cu lungi procese
intentate de adversarii săi.
Conform spuselor lui Edwards, într-un interviu
din 2003, acesta declara că nu l-a deranjat faptul că nu
a primit asemenea multor oameni de ştiinţă ordinul de
Cavaler al Imperiului Britanic, dar “un premiu Nobel ar
fi drăguţ”. 7 ani mai târziu, premiul i-a fost înmânat. Atacurile nu s-au terminat aici, întrucât cardinalul Ignaçio
Carrasco de Paula (purtătorul de cuvânt al Vaticanului pe
teme legate de etică biologică) a criticat vehement decizia
de a acorda acest premiu onorific lui Robert Edwards, numind procedura lui Edwards “complet inadecvată”. Întrun interviu acordat agenţiei de presă ANSA, Carrasco a
declarat următoarele: “Fără Edwards, nu ar exista o piaţă
pentru ovare umane; fără Edwards, nu ar exista congelatoare pline de embrioni aşteptând să fie transferaţi

într-un uter, dar care vor sfârşi cel mai probabil fie ca
material de cercetare, fie lăsaţi să moară, abandonaţi şi
uitaţi de toată lumea”.
În continuare, Vaticanul a declarat că toate fiinţele
umane sunt persoane din momentul concepţiei, iar acesta
este momentul în care intră în vigoare drepturile lor ca persoane, primul dintre ele referindu-se la viaţă. De asemenea,
Vaticanul a afirmat că, contextul natural al procreaţiei este
şi trebuie să rămână mariajul şi familia.
În schimb, există religii precum iudaismul, hinduismul
şi, cu unele limitaţii, islamul, care acceptă tehnica inventată
de cei doi cercetători.
Deşi munca celor doi cercetători a fost întotdeauna controversată, ei nu s-au dat înapoi de la confruntări,
concepând şi perfecţionând o tehnică utilă întregii
populaţii umane.
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Gazele de şist: mină de aur sau dezastru ecologic?
Tudor BĂLTOIU

În ultima perioadă întâlnim tot mai des în articolele
ştiinţifice şi mass-media informaţii despre exploatarea gazelor de şist. Acestea sunt prezentate ca o modalitate de
prelungire a perioadei de utilizare a gazului metan. Este
un trend care a început în Statele Unite ale Americii în
secolul al XIX-lea iar în prezent sunt planuri de extindere
a acestor exploatări în diferite regiuni ale lumii, în special
în ţările care deţin rezerve importante.
Înainte de a discuta despre exploatare trebuie să ştim ce
sunt gazele de şist. Într-o definiţie foarte simplă, gazele de
şist sunt gaze naturale blocate în formaţiuni geologice de
şist şi care sunt situate la adâncimi foarte mari în scoarţa
terestră, uneori chiar peste 10 km. Şisturile sunt roci sedimentare foarte fine cu porozitate redusă şi permeabilitate
scăzută ce pot conţine atât gaze naturale cât şi petrol. Acestea sunt roci foarte vechi ce s-au format în perioada Devonianului, adică in urma cu 360-415 milioane de ani. Se
apreciază că aceste gaze de şist ar putea prelungi durata de
exploatare a gazului metan cu 120-150 de ani.
În ceea ce priveşte metoda de exploatare, se utilizează
tehnologia numită „fracturare hidraulică”. Prima utilizare
experimentală a acestei tehnologii a avut loc în statul american Kansas în anul 1947 iar prima utilizare comercială a
avut loc în 1949, an în care s-a acordat brevetul companiei
americane Halliburton Oil Well Cementing Company.
Această metodă presupune sondarea pe verticală cu ajutorul unei freze până la depozitele de gaze naturale. Pe
măsură ce freza coboară spre adâncime, pereţii se învelesc
în oţel la interior şi se betonează pentru a evita infiltraţiile
de apă din pânza freatică dar şi de gaze naturale, la fel ca şi
la săparea unui tunel de cale ferată. În momentul în care
se ajunge la nivelul depozitelor de gaze, săparea trece la
orizontală prin zăcământ. În momentul în care săparea
s-a încheiat, se introduce apă cu presiune foarte mare,
împreună cu diverşi aditivi care fracturează zăcămintele
pentru a permite gazului natural să pătrundă pe traseu şi
să se îndrepte spre puţurile de extracţie situate la suprafaţă;
nisipul are rolul de a menţine deschise crăpăturile rezultate
în urma fracturării.
Procesul de extracţie a gazelor de şist şi fracturarea
hidraulică sunt însoţite de anumite impedimente şi riscuri.
De exemplu, câmpurile de extracţie în care sunt amplasate puţurile ocupă suprafeţe foarte mari şi de aceea este
aproape imposibilă aplicarea în zone populate. Un exemplu pentru acest aspect este Marea Britanie care deţine
una dintre cele mai importante rezerve de gaze de şist din

Europa dar, în acelaşi timp, are şi una dintre cele mai mari
densităţi ale populaţiei de pe continent. Exact cum s-a afirmat mai devreme, este nevoie de o rezervă substanţială de
apă pentru procesul de extracţie şi este dificil de abordat în
regiuni cu rezerve limitate de apă. De exemplu, o regiune
din China care conţine unele dintre cele mai mari rezerve
de gaze de şist din ţară este amplasată într-una din zonele
cu cel mai mare deficit de apă. Pe lângă apa folosită în procesul de extracţie există în permanenţă riscul contaminării
apei din pânza freatică atât în timpul procesului de forare
cât şi în timpul procesului de extracţie. Nu în ultimul rând,
există riscul să fie scăpări de metan pe traseu iar acest gaz să
ajungă în atmosferă; se ştie că metanul are un efect de seră
de 20 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon.
În unele cazuri se poate întâmpla ca, în urma procesului
de perforare şi explorare în scoarţa terestră să se producă
cutremure de magnitudine redusă (maxim 2,5 grade pe
scara Richter) care nu pun în pericol vieţile umane dar care
pot afecta clădirile prost construite, structura de rezistenţă,
sau pot produce alunecări de teren.
În anii 2011 şi 2013, Robert Jackson de la Duke University, a realizat studii pentru Academia Naţională de Ştiinţe
din SUA, pe mostre de apă potabilă prelevate din statele
New York şi Pennsylvania în care a căutat prezenţa gazului metan în apa potabilă. În apele subterane din zonele în
care se exploatează gazele de şist s-au măsurat concentraţii
de 23 de ori mai mari de etan (C2H6) şi propan (C3H8)
decât concentraţia maxim admisă. Cu toate acestea, nu au
reuşit să identifice urme de contaminare a apei cu fluide de
fracturare
La ora actuală, gazele de şist sunt exploatate în Statele
Unite iar în Europa, singura ţară în care sunt exploatate
acestea, este Polonia, dar există planuri de extindere a
procesului de exploatare în mai multe regiuni ale lumii.
Acest trend de utilizare a gazelor de şist (care sunt uneori
denumite „gaze neconvenţionale”) ca alternativă pentru
„gazele convenţionale” cunoaşte un trend ascendent. La
nivelul anului 2009 gazele de şist acopereau 12% din consumul de gaze naturale al Statelor Unite şi se apreciază că
acest procent va urca la 49% în 2035. În altă parte a lumii,
în China, se preconizează ca în 2015 o să se extragă 6,5
miliarde metri cubi pe an (care ar reprezenta 3% din consumul naţional), urmând ca această cifră să crească la 100
miliarde metri cubi până în 2020 (China are cele mai mari
rezerve de gaze de şist din lume, apreciate la 36 trilioane
metri cubi).
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Şi România se afla pe harta mondială a ţărilor cu rezerve
de gaze de şist. România, teoretic, deţine rezerve de 1.440
miliarde metri cubi. Zonele care au fost inspectate şi în care
se urmăreşte exploatarea gazelor de şist sunt reprezentate
de judeţele Vaslui, prin Podişul Bârladului şi Constanţa.
La noi în ţară, gazele de şist sunt situate la adâncimi de
aproximativ 3,5 – 4 km. Trebuie menţionat faptul că procesul de fracturare hidraulică nu este străin ţării noastre, el
fiind aplicat încă din anii 1960 şi 1970 pentru exploatările
convenţionale de petrol şi gaze naturale.
Nu poate fi negat faptul că exploatarea gazelor de şist
oferă şi avantaje, toate din punct de vedere economic, dar
dacă urmărim riscurile şi impedimentele scrise mai sus (şi

ele fiind doar o listă parţială) observăm că orice s-ar spune
despre avantajele exploatării gazelor de şist nu reuşesc să
acopere sau să compenseze riscurile asociate. Într-adevăr,
la ora actuală exploatarea gazelor de şist se dovedeşte a
fi profitabilă în Statele Unite dar asta din cauza faptului
că majoritatea sondelor se află în zone de deşert unde nu
există nici o locuinţă pe o rază de mulţi kilometri, deci nu
există deloc riscul afectării populaţiei. Acelaşi lucru nu este
valabil pentru Europa care are o densitate a populaţiei net
superioară SUA. Concluzia ar fi că, înainte de a ne forma
o opinie pro sau contra cu privire la gazele de şist trebuie
să cunoaştem riscurile asociate şi să ştim ce ne-ar aştepta în
cazul în care aceste exploatări primesc undă verde.
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Calendarul evenimentelor ecologice
Orsolya Tünde L Á S Z LÓ
În fiecare an se sărbătoresc anumite evenimente ecologice, unele au loc pe plan internațional, altele se rezumă
doar la cel național. Fiecare dintre aceste zile a fost stabilită
în urma unor declarații şi convenții internaționale, acorduri, hotărâri abrogate de mai multe țări sau una singură.
Au ca și scop conștientizarea publicului larg în legătură cu
importanța naturii și prețuirea ei, conservarea planetei,
viețuitoarelor, anumitor zone de importanță majoră. Cu
prilejul acestor zile, se organizează anumite dezbateri publice, conferințe, simpozioane, se practică diverse activități
ecologice, sociale și culturale, toate având o tematică
specifică.

Brândusă de toamnă, Cluj-Napoca
foto László Orsolya Tünde

Rezerva ţia Tinovul Mare, Poiana Ştampei
foto László Orsolya Tünde

2 – Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede,
Convenţia Ramsar
15 – Martie /15 Aprilie - Luna Pădurii
22 – Martie - Ziua Mondială a Apei
23 – Martie - Ziua Mondială a Meteorologiei
1 – Aprilie - Ziua Păsărilor
7 – Aprilie - Ziua Mondială a Sanătăţii
22 – Aprilie - Ziua Pământului
24 – Aprilie - Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor
de Laborator
10 – Mai - Ziua Păsărilor şi Arborilor
15 – Mai - Ziua Internaţională de Acţiune pentru
Climă
29 – Mai - Ziua Internationala a Biodiversitatii
24 – Mai - Ziua Europeană a Păsărilor
5 – Iunie - Ziua Mediului
8 – Iunie - Ziua Mondială a Oceanelor

Lacul Gâsca, Parcul Natural Balta incă a Brăilei
foto dr. Battes Karina

17 – Iunie - Ziua Mondială pentru Combaterea
Deşertificării
21 – Iunie - Ziua Soarelui
29 – Iunie - Ziua Dunării
11 – Iulie - Ziua Mondială a Populaţiei
9 – August - Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor
1 – Septembrie - Ziua Rezervaţiei Biosferei “Delta
Dunării”
16 – Septembrie - Ziua Internaţională a Stratului de
Ozon
18 – Septembrie - Ziua Mondială a Geologilor
16-22 – Septembrie - Săptămâna Mobilităţii Europene
23 – Septembrie - Ziua Mondială a Curăţeniei
25 – Septembrie - Ziua Internaţională a Mediului
Marin
26 – Septembrie - Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi
1 – Octombrie - Ziua Mondială a Habitatului
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4 – Octombrie - Ziua Mondială a Animalelor
– Octombrie - Ziua Mondială pentru Reducerea
Dezastrelor Naturale
16 – Octombrie - Ziua Internaţională a Alimentaţiei
17 – Octombrie - Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei
31 – Octombrie - Ziua Internaţională a Mării Negre
8 – Noiembrie - Ziua Internaţională a Zonelor Urbane
5 – Decembrie - Ziua Internaţională a Voluntarului
10 – Decembrie - Ziua Mondială a Drepturilor Omului
14 – Decembrie - Ziua Internaţională de Protest Împotriva Reactoarelor Nucleare
Eptesicus nilssonii, Mina nr. 1 Munţii Rarău, jud. Suceava
foto Traista Katalin-Anett

Siteografie:
http://www.ecomagazin.ro/calendar/
http://www.gnm.ro/sitenou/

Munții Rarău, vedere din Mină
foto Florescu Mihaela Hrisa

Vedere panoramică din Munţii Rarău
foto Traista Katalin-Anett

Linkuri utile:
http://www.anpm.ro
http://www.ddbra.ro
http://www.ramsar.org/
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.rosilva.ro/evenimente/toate_evenimentele.html
http://www.meteoromania.ro/anm/?page_id=166
http://www.sor.ro
http://www.aplr.ro/
http://www.rmri.ro/Home/Home.html
http://www.incdpm.ro/ro/
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Voluntariat internațional - Experiență în
domeniu, călătorii, istorie și prietenii
Flaviu FILIP

„Pe unde ai mai umblat?”, „Cum a fost?”, „Da’ ce ai făcut
acolo?”, „Da’ te-a ajutat cu ceva?”, „Când te-ai întors?”. Doar
câteva dintre cele mai frecvente întrebări care mi-au fost
adresate în ultima perioadă. La toate aceste întrebări am să
încerc să răspund în următoarele rânduri.
Sunt clujean, am terminat masteratul în 2012 în
Ecologie Sistemică și Conservare la UBB și am început
să călătoresc în străinatate la 17 ani printr-un program în
genul Work and Travel; m-am îndrăgostit instant de acest
fenomen și am continuat să fac asta. De cele mai multe
ori, mi s-a spus în facultate că e un lucru extraordinar să
fii clujean: nu trebuie să îmi fac griji pentru chirie, de stat
cu alți patru oameni în cameră, că nu trebuie să merg la
fiecare două săptămâni după pachet la autogară, că pot să
stau în pat să învâț, nu e necesar să merg în sala de lectură
din 16 unde mai tot timpul e gălăgie (asta pe vremea mea)
și multe altele. Lumea avea dreptate, însă a omis un lucru
foarte important și anume că, oricât ar fi orașul acesta de
frumos și de boem, vara totul se schimbă. Prietenii merg la
mare, colegii pleacă acasă, club-urile, pub-urile se închid
și încet-încet devine un „ghost-town”. Te trezești stând în
casă pe site-uri de socializare, uitându-te la filme sau alte
lucruri, care în exces sunt fără valoare.
Inevitabil când ai atât de mult timp liber îți trec milioane de idei prin cap, de la cum să faci mai mulți bani,
pâna la probleme existențiale. Uite, mie mi-a trecut prin
minte să fac voluntariat. Și, bineînțeles, mi-am pus unele
dintre cele mai mari întrebări: „De ce să fac eu munca altcuiva, pe gratis?”, „De ce să mă murdăresc?”, „De ce să îmi
pese? Eu am mai multe probleme pe cap, trebuie să Ştiu cum
se termină serialul pe care îl urmăresc”. Sincer, nu am găsit
răspunsuri... vă spun asta foarte sincer. Și am mai stat, am
pierdut vremea cu alte fleacuri, și au mai trecut vreo 2 ani.
Ei bine, abia acum începe să fie palpitantă toată povestea.
Primesc un telefon de la un prieten, Cristian Remus
Papp și după o scurtă conversație, mă întreabă domnul
acesta așa: „Flaviu, nu vrei să fii tu ghid (vorba vine, să le
explic oamenilor despre arii protejate, faună, floră, ecologie etc.) pentru un ONG care organizează un Summer
Camp în România cu tematica Ecologie, un grup de 30 de
oameni din diferite țări ale Europei?”. Era vară, eram plictisit și trebuia să vorbesc cu oamenii aceia în engleză! Am
zis: „Mă’ Cristi, nu știu, dar spune-le să mă contacteze”.

Zis și făcut. M-au contactat organizatorii, ne-am întâlnit și au spus că îmi oferă drumul, cazarea, mâncarea, dar că
nu îmi dau bani. Mi-am spus că nu am nimic de pierdut, și
am zis OK. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe
pe care le-am avut, însă nu discutăm despre asta aici. Mi-a
plăcut atât de mult, încât toată vara am făcut voluntariat
cu diferite ONG-uri, pe diferite subiecte, în România. Și
uite așa a început toată treaba. Atunci mi-am dat seama, cu
adevărat, ce înseamnă voluntariatul. Am cunoscut, într-o
singură vară, peste 200 de persoane, de la care am avut tot
timpul de învățat. Am avut șansa de a lega prietenii cu oameni care m-au invitat în țara lor, la ei acasă, și am mers.
Mi-au și dat să mănânc și să beau! Pe gratis! Straniu nu?
(Zâmbind). Am schimbat opinii și mi-am lărgit orizonturile. Nu avusesem din liceu o conversație în limba engleză
îi am devenit mai încrezător și am simțit îmbunătățiri în
exprimare după primele zile. În felul acesta am şi văzut unele din locurile pe care-mi doream să le vizitez.
M-am lungit cam mult cu toată introducerea și nu am
răspuns la primele întrebări. Până în această vară am făcut
voluntariat doar în România și foarte puțin în domeniul
pe care l-am studiat și anume păsări. Am căutat pe zeci de
site-uri, am schimbat zeci de fraze în Google Search, am
petrecut mult timp construind un CV îi am scris zeci de
scrisori de intenţie.
În cele din urmă am fost acceptat în cadrul unui program de voluntariat, în Polonia, pe un proiect LIFE+. Se
numește „Studiu de productivitate pentru Lăcar de pipirig
(Acrocephalus paludicola)”, realizat de OTOP; o specie
vulnerabilă conform IUCN și cu un areal de cuibărire
foarte restrâns, în Polonia fiind cea mai mare populație. Ei
aveau nevoie de voluntari din luna Mai până în luna Iulie
și mi-au spus că munca se va desfășura în fiecare zi. M-am
gândit eu bine și am zis că stau o lună și o săptămână, de
la sfârșitul lui Mai până la începutul lui Iulie în aceste
condiții. Mi-au plătit ei cazarea, trasportul până în Chelm
(orașul în care locuiam) și aveam diurnă 30zl (30 lei) per
zi, mai mult decât suficient. Studiul consta în transecte
într-o mlaștină pentru a găsi cuiburile acestei specii și de
a număra masculii prin ascultarea câtecului. Primele zile,
mi s-a părut imposibil, dar în a 5-a zi am găsit primul cuib.
Pentru mine a fost o emoție incredibilă care m-a determinat să continui. Pe lângă asta, am mai primit o veste bună și
anume că urma să avem sâmbăta liberă. Locuiam singur în-
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tr-o cameră de cămin și munceam cu un cuplu din Spania
și coordonatorul de proiect, care era de origine poloneză.

În primul weekend ne-am pus cu toții de acord și
am plecat spre Rostocze – un parc natural la 100 km de
Chelm unde am văzut un super proiect de conservare a
amfibienilor. În al doilea weekend and plecat spre Bialowieza (cea mai primitivă pădure din Europa). În al treilea
weekend am vizitat Majdanek (cel mai complet lagăr german de concentrare), am vizitat orașul Lublin și seara am
ieșit în cluburi. În al patrulea weekend, am plănuit să mergem la Lviv în Ucraina, însă fondurile erau insuficiente și
am vizitat mina de calciu din Chelm. Pe lângă asta, acum
lucrez la un articol în care voi fi co-autor pe studiul despre

care vorbeam în rândurile de mai sus. În plus, mi s-a oferit
șansa ca sezonul viitor să fiu supraveghetor al voluntarilor,
o muncă plătită de această dată.
Cu câteva zile înainte de a pleca spre casă, primesc un email din Bulgaria cum că sunt acceptat acolo pentru un alt
stagiu de voluntariat, tot un proiect LIFE+ „The return of
the Neophron”, cu BSPB. Proiectul era despre conservarea
celei mai mari populații din Europa a Vulturului Egiptean
(Neophron percnopterus). Am stat o noapte în Bucureşti și
am plecat. Zona în care s-a desfășurat activitatea a fost Rhodopi de Est. Niște priveliști extraordinare. Iubesc păsările
de pradă și nu văzusem în viața mea un vultur în sălbaticie.
Ei bine, aici era raiul lor. Pe lângă faptul că am stat două
săptămâni de pază pentru un pui de vultur egiptean și am
fost persoana care l-a văzut zburând pentru prima oară, am
mai văzut Vultur Sur (Gyps fulvus), Vulturul pleșuv negru
(Aegypius monachus) și încă 7 specii de păsări noi pentru
mine. Pe lângă acestea, am învățat alfabetul chirilic, am
schimbat opinii din toate domeniile, au fost oameni de
la care am învățat cum să identific speciile mai bine, am
primit cadou un tricou meseriaș, iar de la bucătăresele de
la restaurant am primit o super musaca, baclava și clătite,
cazare asigurată și 10 € per zi. În două săptămâni salvasem
fără să mă chinui 50€ – bani de transport.
Am aplicat pentru alte două stagii de voluntariat cât
timp am fost în Madjarovo, unul petru Migrația de toamnă
a Răpitoarelor în Antikhytira (Grecia) și unul pentru
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Combaterea Vânatului ilegal în Cipru. Am fost acceptat la
amândouă, însă trebuia să pierd o săptămână pe drum din
Bulgaria până în sudul Greciei. Am vizitat Thessaloniki,
Termopile (300 de spartani) și Atena. La fel, am întâlnit
o mulțime de oameni extraordinari, priveliști uimitoare și
am învățat istorie din plin.

Pe insula Antikhytira locuiesc doar 45 de persoane, sunt
două taverne, multe capre, un apus de soare extraordinar,
apă mai curată decât văzusem oriunde îi păsări răpitoare.
În fiecare săptămână ne trimiteau pachet din Athena cu
legume proaspete, biscuți, cereale și alte lucruri de care
aveam nevoie. Într-adevăr era doar mâncare vegetariană,
dar în fiecare sâmbătă mergeam la tavernă să mâncăm specialitatea locală – Katsika (capră). Găteam prin rotație, și
în felul acesta puteai să guști din preparatele fiecărei țări.
A fost lume din Spania, Grecia, și SUA. Am locuit cu un
băiat din State două săptămâni și mi-a făcut foarte mare
plăcere să îi povestesc despre tărișoara noastra despre care
el nici nu știa că există.
Pe țărmurile Egeei se află cea mai mare populație de
Șoim mediteranean (Falco eleonorae), o specie care nu se

găsește la noi. În plus am învățat care sunt tehnicile de
observare și identificare a speciilor în zbor, am văzut alte
9 nouă specii noi de păsări, am învățat să lucrez cu paseriforme capturate (să le scot din plase fără să le produc
vătămări, inelare, identificare etc.), am făcut mișcare, am
râs aproape în fiecare seară, am dormit cu un gecko în
cameră, am făcut snorkling și am văzut, pe puțin, 10 specii
de pești, o caracatiță și o grămadă de arici de mare. Am stat
trei săptămâni acolo. Experiența a fost una uriașă, nu prea
mai am cuvinte să o descriu.
Am plecat din Grecia spre Cipru (zona cipriotă) și mai
aveam de pierdut o săptămână. Partea bună era că aveam o
mulțime de km de plajă și locuri de văzut. Asta am și făcut.
Am călătorit, de la pietrele Afroditei până în Famagusta
(orașul fantomă), prin partea turcească și cea cipriotă. Am
ajuns în Protaras unde trebuia să încep stagiul de voluntariat. Ciprioții și țările mediteraneene au o delicatesă, și
anume să mănânce păsări prăjite sau în oțet. Păsări migratoare ca și Albinărel (Merops apiaster), Silvie cu cap negru
(Silvia atricapilla) sau Măcăleandru (Erithracus rubecula).
Aici am aflat mai multe despre habitatul acestor specii,
despre migraţia lor şi despre metodele folosite de vânători
pentru a le captura. Mi-a fost plătit transportul Grecia –
Cipru, Cipru – România, cazarea și mâncarea.
Pentru mine, experiența pe care o cer angajatorii celor
care tocmai au terminat studiile este voluntariatul. Într-o
vară, am reușit să adaug la CV patru proiecte din care am
făcut parte. Voi aveți cel puțin trei astfel de veri, dacă nu
chiar cinci. Am început să fac asta târziu, cu teama că nu
voi fi acceptat sau că nu prea știu limba sau că nu sunt destul
de calificat. Coordonatorii de proiect înțeleg aceste fapte și
peste tot există un training înainte, indiferent cât de scurt
o fi el. Sfatul meu e să aplicați, să încercați măcar o dată să
vedeți cum e și sunt convins că nu vor fi regrete. Știu că
fiecare absolvent intră pe o nișă destul de îngustă și eu nu
știu toate programele de voluntariat pe fiecare domeniu,
însă știu că Google e mai deștept decât mine și dacă scriu
acolo la Search câteva cuvinte cheie: „Volunteer, amphibians, birds, ornithology, biochemistry, plant physiology” sau
orice domeniu mă interesează, cu siguranță găsesc ceva. O
să pierdeți o zi poate până le găsiți, sau o săptămână, însă
experiența practică, valorile dobândite, locurile vizitate și
prieteniile... nu se compară cu timpul „pierdut”.
“Like slavery and apartheid, poverty is not
natural. It is man-made and it can be overcome
and eradicated by the actions of human beings.”
Nelson Mandela

Chrysanthemum sp.

