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Prefaţă 

 

  
 
 
             În această ediţie, Bio-Me îmbracă straie de sărbătoare, deoarece am ajuns la 
un an de existenţă. Pe parcursul a şase numere am căutat să vă uimim cu noutăţi din 
ştiinţă, să vă spunem povestea persoanelor care au câştigat premiul Nobel pentru 
descoperiri ce au condus la evoluţia sa, v-am ţinut la curent cu toate evenimentele şi 
activităţile ce aveau loc în cadrul OSpN, v-am prezentat interviuri cu o parte dintre 
profesorii Facultăţii de Biologie şi Geologie, plus multe ale lucruri interesante. 
 Încă de la început, ne-am propus ca această revistă să fie un element impor-
tant atât al organizaţiei cât şi al facultăţii. Ca orice început, nu a fost uşor şi au fost 
necesare multe ore de muncă intensă. Dar, în momentul în care a apărut primul nu-
măr, am observat că eforturile noastre nu au fost în zadar, iar munca ne-a fost apre-
ciată de toţi cei care au citit articolele publicate.  
 Noi, redacţia revistei Bio-Me, căutăm în permanenţă să venim cu ceva nou şi 
interesant pentru a putea capta atenţia cititorilor noştri. Astfel, am încercat să înfi-
inţăm rubrici noi şi să le dezvoltăm constant pe cele existente. Întotdeauna am primit 
sprijinul profesorilor şi colegilor, cărora dorim să le mulţumim pe această cale.  
 Un lucru e cert: nu o să ne oprim aici! Vom continua să dezvoltăm revista Bio-
Me, astfel încât fiecare număr să fie mai bun decât precedentul.  

Echipa Bio-Me 
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Note de subsol  
Interviu Prof. Dr. László Rákosy  
 
Oana JELEA, Antonia Maria MĂRGINEANU, Valentin RAUCA 

 
Vă propunem să revenim pe 

băncile facultăţii şi să ne povestiţi 
despre pasiunile dumneavoastră din 
studenţie. Care sunt motivele ce v-au 
determinat să alegeţi ecologia ca şi 
domeniu de cercetare? 

 
M-aş întoarce la motivele care m-

au determinat să studiez biologia, iar 
apoi vom aborda aspectele legate de 
ecologie. Trebuie să mărturisesc că din 
copilărie mi-am dorit să devin biolog, iar 
această dragoste pentru natură cred că 
mi-au insuflat-o părinţii prin excursiile 
pe care le făceam la fiecare sfârşit de 
săptămână.  

Eu şi fratele meu aveam fiecare 
câte un rucsăcel în care ne puneam 
ustensilele – briceag, o lopăţică. Ne 
duceam ba după plante, ba după gândaci.  

Eram pe strada din Sighişoara, 
unde locuiam atunci, şi unde locuiesc şi 

acum părinţii mei, mulţi băieţi de aceeaşi 
vârstă, dintre care unul a împărtăşit 

aceeaşi pasiune cu mine –Martini 
Gerhard. Împreună, la vârsta de nouă 

ani, am început să concepem o colecţie de 
gândaci şi fluturi, fără să avem nicio idee 

despre cum se face acest lucru.  
Totul era în imaginaţia noastră. 

Umblând în fiecare zi după gândaci şi 

fluturi în apropiere de casă, s-a nimerit 
ca într-o zi să observăm într-un loc pe 

care îl ştiam foarte bine, un domn cu o 
plasă de fluturi. Ne-am ascuns, nu cumva 

să ne vadă. Desigur, el ne-a remarcat de 

la început, iar la un moment dat s-a în-
tors spunându-ne ”Ia veniţi voi în-

coace !” .  
Ne-am apropiat şi prietenul meu a 

exclamat: ”Ăsta-i directorul de la 
şcoală !”. Am constatat amândoi că 

domnul era directorul şi profesorul de 
biologie de la Şcoala Generală Nr. 3 din 

Sighişoara.  
Ne-a prezentat ce face, ne-a arătat 

plasa de fluturi, ne-a învăţat cum să o 
folosim. Desigur că ne-am lăudat, spu-

nându-i că şi noi facem asta, dar folosind 

mâna, şapca, sau orice aveam la 
îndemână.  

Profesorul a fost atât de drăguţ în-
cât ne-a chemat a doua zi la el acasă pen-

tru a ne prezenta o adevărată colecţie de 
fluturi din ţară şi din afara ei. În plus, ne

-a arătat cărţile din blibliotecă pentru ca 
apoi să ne indice cum să ne facem propria 

colecţie, cum să determinăm fluturii. M-
am dus acasă, i-am prezentat lucrurile 

astea mamei.  
Ea mi-a făcut o plasă de fluturi 

dintr-o sârmă şi doi ciorapi de mătase 

cusuţi la un loc. A doua zi, am şi folosit-o 
pentru a prinde fluturi. Sigur, era altceva 

să avem o plasă, deşi era improvizată, 
decât să folosim mâinile goale  
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D u pă  a p r o x i m a t i v  d o uă 
săptămâni, ne-am întâlnit din nou cu 
profesorul de biologie pentru a-i prezenta 
colecţia. A fost impresionat şi ne-a 
lăudat.  

Ne-a mai dat o carte despre acest 
subiect şi de atunci a început colecţiona-
rea fluturilor pentru amândoi. Gerhard, 
însă, la sfârşitul clasei a opta a renunţat, 
a urmat o şcoală profesională şi nu s-a 
mai ocupat de fluturi. Eu am continuat. 
Niciodată nu mi-am dorit să fac altceva 
decât să devin biolog.  

Visam noi atunci, ca şi copii, cum 
organizam expediţii, cum în faţă merge 

ornitologul ca să nu îi sperie nimeni 
păsările. După ornitolog, în funcţie de 

mobilitatea speciilor, urmau cei care se 
ocupă de mamifere, pe la mijloc cei care 

se ocupă de fluturi, apoi cei care se ocupă 
de gândaci iar în final botaniştii.  

 Această imaginaţie bogată m-a 
ajutat mai târziu când, într-adevăr mi-

am făcut o echipă. Mulţi ani mai târziu, 
mergeam pe teren şi încercam să facem 

studiul bidiodiversităţii, studiind păsări, 

mamifere, nevertebrate, plante 
superioare, plante inferioare, cu o astfel 

de echipă.  
Aşa au arătat cei 20 de ani de 

activitate în cadrul Institutului de 
Cercetări Biologice Cluj-Napoca.  

Când am venit la facultate, deja 

aveam acasă o colecţie de 8000-9000 de 

fluturi preparaţi, determinaţi şi 
clasificaţi după cea mai modernă 

taxonomie existentă la ora aceea. În 
primul semestru, m-am prezentat la 

profesorul de zoologie – profesorul Matic.  
După ce i-am povestit despre 

pasiunea mea, acesta a spus “Băi băiete, 
uite cheia de la biroul meu, vii aici când 

vrei. Ai şi o măsuţă.”. Mi-a pus un 

binocular la dispoziţie pentru a lucra 

când vreau, ziua ori noaptea. Atunci m-
am simţit flatat de încrederea 

profesorului. Am profitat foarte mult de 
timpul în laboratorul dumnealui, lucrând 

la determinarea diverşilor fluturi pe care 
îi prindeam în Cluj.  

Asta m-a făcut să nu prea învăţ la 
biofizică sau biochimie. Când am început 

să primesc primele note de şapte, m-am 
scuturat bine şi mi-am zis: “Aşa nu 

merge. Trebuie să iau în serios şi 
celelalte discipline”. După semestrul 

întâi, în care am avut aceste două note de 

şapte, a urmat semestrul doi, şi altele 
şase, în care nu am mai avut note mai 

mici de nouă. Din nou, o schimbare 
datorată fluturilor. Pasiunea m-a ajutat 

să îmi revin din euforia cum, că, aş fi 
mare cercetător şi nu o să îmi trebuiască 

altceva decât cunoştinţe despre fluturi. 
Mi-am dat seama că trebuie să învăţ tot 

şi de toate, pentru a putea studia cu 
succes fluturii.  

Apoi, la terminarea facultăţii, am 
fost şef de promoţie pe ţară, dar nu a fost 

niciun loc de biolog în Cluj. Eu mi-am 

dorit să rămân aici, aşa că m-am supărat 
şi mi-am zis că îmi iau repartiţie pe un 

vas de pescuit în Tulcea ori Constanţa, 
propunându-mi să merg peste mări şi 

ţări şi să nu mă mai întorc niciodată.  
Cum mi-a plăcut şi speologia, încă 

din primul an, la repartiţie, a venit cu 
mine un speolog – Valentin Crăciun care 

apoi a plecat în Elveţia . 
El nu m-a lăsat să aleg vasul 

pescăresc. Mi-a spus să merg în Sibiu, la 
un muzeu, ori la o şcoală generală de 

acolo.  
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 Ideea aceasta mi-a plăcut, l-am 

ascultat pe Vali Crăciun. Am stat cinci 
ani la Sibiu, la Şcoala Generală Nr. 20, 

unde m-am simţit foarte bine.  
 Zilnic lucram la Muzeul de 

Ştiinţele Naturii, unde din nou am primit 
un binocular si o măsuţă. Mai târziu, mi-

au dat binocularul acasă. Inspectorul de 
acolo m-a susţinut şi am primit foarte 

repede o garsionieră, ceea ce pe vremea 
aceea era un lucru deosebit. Mi-am putut 

vedea de treabă, publicând articole 
ştiinţifice, începute încă de pe vremea 

studenţiei.  

 Primul articol în străinătate l-am 
publicat ca student în anul trei, într-o 

revistă din Belgia. Am participat la 
foarte multe manifestări ştiinţifice din 

ţară, aproape la toate cele care se 
organizau. Scriam şi publicam destul de 

mult pentru vremea aceea, cu gândul de 
a veni la Cluj. Aici, din păcate, nu erau 

posturi. La un moment dat, a apărut un 
post de biolog, în salmonicultură la ICAS. 

 Doamna doctor Munteanu care era 
specialistă în creşterea păstrăvilor, a scos 

postul de biolog la concurs. Am învăţat 

doi ani de zile despre salmonicultură, 
până am ajuns să cunosc pe de rost 

cărţile indicate la bibliografie. Dar 
concursul nu se mai ţinea. Era amânat 

tot din şase în şase luni pe “data 
viitoare” , apoi iar “data viitoare”.  

 Am aflat că postul nu se mai 
scoate la concurs şi că ar trebui să mă 

duc la Bucureşti, să vorbesc cu directorul 
general al institutului şi să îmi spună 

dumnealui care este strategia. Desigur, 
am mers la Bucureşti şi omul mi-a spus 

foarte clar: “Ia-ţi gândul de la post. Nu 

mai există.” Aşa s-a terminat cu 

salmonicultura. Am mai aşteptat câţiva 
ani. Apoi a apărut un post la Institutul 

de Cercetări Biologice.  
 M-am prezentat cu un dosar 

ştiinţific foarte bun, să văd despre ce e 
vorba. Directorul adjunct care mă 

cunoştea şi mă susţinea, m-a prezentat 
doamnei directoare de pe vremea aceea. 

Aceasta nici nu s-a uitat pe lista mea de 
lucrări şi m-a întrebat doar dacă am 

buletin de Cluj. Nu aveam. Răspunsul a 
fost următorul: “Atunci, afară! ”. Deci, 

neavând buletin de Cluj, nu aveam ce 

căuta în Cluj.  
 Au mai trecut cam trei ani şi m-am 

căsătorit. Soţia avea repartiţie dublă. Ea 
era deja în Cluj. Peste un timp, am putut 

să vin pe post de biolog la Institutul de 
Cercetări din Cluj. Aici am avansat de la 

baza piramidei, de la biolog, la biolog 
principal, apoi cercetător trei, doi şi aşa 

mai departe, în toată ierarhia aceasta a 
cercetării ştiinţifice.   

 Cercetările pe care le 
făceam în cadrul Institutului de 
Cercetări Biologice, erau pe partea de 
faunistică şi taxonomie. Foarte repede, 
am înţeles că trebuie îmbrăţişată şi 
ecologia. Nu mi-a fost greu pentru că 
eram un om de teren. Înţelegeam natura 
foarte bine. Am trecut de la partea de 
studiu faunistic al fluturilor, la o 
concepţie mult mai largă, ecologică, în 
care fluturii sunt percepuţi din punctul 
de vedere al interferenţelor cu mediul de 
viaţă.  

După anii ′90, când institutul nu 
mai primea finanţare de la buget, doar pe 
bază de proiecte, am fost printre primii, 
poate chiar primul care a reuşit să 
primească bani de la Uniunea 
Europeană, participând la un concurs de 
proiecte. Aşadar, primii  



9 

 

10 000 de euro au fost câştigaţi dintr-un 
proiect depus de mine, pe o pădure de 
lângă Craiova, pădurea Zăval,  unde, pe 
lângă biodiversitate, am realizat pentru 
prima oară un plan de management ce 
includea piste de biciclete, debarcader şi 
tot ce înseamnă pe de-o parte 
conservarea biodiversităţii, iar pe de alta, 
punerea în evidenţă a potenţialului 
turistic şi dezvoltarea durabilă a zonei.  
 
După acel proiect, au urmat altele şi 
echipa de la institut, s-a transformat 
încet, în echipă ecologică. Mai târziu, de 
la Institutul de Cercetări Biologice, în 
2000, am trecut la Facultatea de Biologie 
şi Geologie, la Catedra de Taxonomie şi 
Ecologie. De atunci sunt aici. 

 
Următorul citat l-am preluat dintr-

o declaraţie mai veche a dumneavoastră, 
acordat în 2008 doamnei Ruxandra 
Hurezeanu, jurnalist hotnews.ro: „La 
început erau sceptici. Totul le părea 
ciudat, şi maşina mea, şi cum mă cheamă 
şi ce dialect vorbesc şi ce caut. Apoi am 
lăsat maşina cu numere de România 
ascunsă dincolo de intrarea în sat, evitam 
să spun că vorbesc germana saşilor din 
România şi am intrat direct în subiect. 
Europa le oferea bani frumoşi pentru ca 
ei să nu facă aproape nimic în plus. 
Trebuiau să cosească fînul o dată la 
începutul verii, şi încă o dată la sfârşitul 
lui august dacă prin fâneaţa lor zbura 
fluturele albastru. După ce s-a dus vestea 
că umbla un profesor cam sărit care le dă 
bani pentru fluturi, veneau să-mi spună 
că şi la ei în ogradă a fost unul ieri, dar l-
a mâncat pisica. După doi ani, toată 
Austria mă cunoştea. Eram omul cu 
fluturii, căutat de toată lumea, de ziare şi 
televiziuni, de colecţionari şi ecologişti”. 
Este vorba despre un proiect derulat în 
Austria. Care a fost scopul său şi de unde 
a pornit pasiunea pentru fluturi?  

 
În mare, poate am spus şi mai 

înainte. Pasiunea este din copilărie şi s-a 
întrepătruns acolo cu dragostea pentru 

natură a părinţilor mei. Denumirile 
plantelor de primăvară le-am învăţat de 
la ei. Sigur, nu aveau treabă cu insectele, 
cu fluturii, cu gândacii.  

Faptul că am avut casa copilăriei 
destul de aproape de pădure, apoi 
prietenia cu ceilalţi copii cu care 
împărtăşeam aceeaşi pasiune. Acestea au 
fost elemente care m-au determinat să 
îndrăgesc fluturii şi colecţia de fluturi a 
fost un lucru foarte bun. Mai erau, pe 
lângă acel director de şcoală generală, 
încă doi importanţi, mari colecţionari. A 
fost farmarcistul Wilhelm Weber, pe care 
l-am cunoscut mai târziu, după vârsta de 
14 – 15 ani şi care era de fapt un 
profesionist în creşterea fluturilor în 
captivitate.  

Avea o colecţie foarte frumoasă. 
Având un frate în Germania, el avea o 
bibliotecă bine pusă la punct şi o colecţie 
de fluturi de invidiat. Nu rareori era cău-
tat de Televiziunea Română pentru 
filmări. El mi-a procurat pe banii lui 
primele determinatoare în limba 
germană, prin fratele său. De Crăciun, 
aproape în fiecare an, farmacistul Weber 
venea la noi acasă.  

De la el primeam cadou, ba un de-
terminator, ba pliculeţe cu ace pentru 
fluturi. Nimic nu puteai cumpăra pe 
vremea aceea în România. Acest prieten, 
căci mai târziu a devenit cel mai bun 
prieten al meu deşi era o diferenţă de 40 
de ani între noi. Nu cred că mai aveam o 
altă cale.  

Sigur că aş fi avut de ales. Am 
avut tot timpul posibilitatea, părinţii nu 
m-au determinat niciodată să fac ceva 
sau altceva, ci m-au lăsat să urmez ceea 
ce mi-am dorit. Iar acest lucru mi l-am 
dorit. Şi nu îl voi regreta niciodată. 

În Austria au fost multe proiecte. 
După ′90, când Institutul de Cercetări 
Biologice s-a trezit deodată fără finanţare 
de la buget, au fost cam 5-6  ani în care 
practic nu erau bani, în care aproape că 
nu ne luam salariul. Proiecte de cercetare 
nu existau. Nimeni nu ştia ce este un ast-
fel de proiect. S-a trezit cineva de la mi-
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nister să promulge autofinanţarea insti-
tutului prin proiecte fără să asigure posi-
bilitatea finanţării prin competiţia de 
proiecte. Singurii colegi, care pe vremea 
aceia obţineau nişte bani, erau cei care 
testau medicamente.  

Ecologii, nici vorbă de proiecte. 
Nimeni nu dădea un ban pentru ecologi 
şi aspecte ecologice. Atunci, după ′90 
când graniţele s-au deschis, aveam deja 
un nume destul de apreciat în străinătate 
datorită publicaţiilor din revistele de 
specialitate.  

Oameni pe care nu i-am întâlnit 
niciodată, dar pe care îi cunoşteam prin 
corespondenţă, prin lucrările ştiinţifice 
din Germania şi din Austria, mi-au scris 
şi m-au întrebat: “Nu vrei să lucrezi 
împreună cu noi la nişte proiecte de 
biodiversititate?” Cum nu, adică sigur că 
da! Şi aşa am început să lucrez pe 
proiecte în afara ţării. 

 Povestea aceea cu Ruxandra, se 
întâmpla în anii ′98 sau ′99, când lucram 
la unul dintre proiecte, care a durat doi 
ani. Am fost invitat să cartez într-un lan 
al Austriei prezenţa fluturilor Maculinea, 
fluturii albaştri care acum sunt renumiţi 
la nivelul întregii Europe. Au devenit şi 
la noi în ţară cunoscuţi. Nu se ştia exact 
unde sunt prezenţi, deci am început prin 
cartare. Apoi, a trebuit să aleg populaţiile 
cele mai viguroase care se aflau pe 
terenuri private.  

Au urmat nişte înţelegeri, 
contracte sau protocoale cu deţinătorii 
terenurilor, prin care ei primesc nişte 
bani dacă se înteleg cu mine şi cosesc 
atunci când le spun. Erau diferite zone, 
unele împrejmuite, altele neîmprejmuite 
în care eu intram sau mă uitam cu 
binoclul de pe margine. Venind cu o 
maşină străină, din România, eram 
considerat suspect. Câteodata anunţau 
poliţia că a venit cineva alaltăieri, ieri şi 
astăzi şi se tot uită peste gard.  

Încet, încet, au învăţat oamenii că 
" vine biologul din România pentru nişte 
fluturi albaştri şi dacă fluturii ăştia sunt 
pe proprietatea noastră şi semnăm un 

contract cu el, ne da o grămadă de bani". 
Sigur, nu eu le dădeam banii, ci Uniunea 
Europeană. Bani care de doi sau trei ani 
se dau şi la noi în ţară. Atunci se dădeau 
pentru Austria şi Germania.  

Partea frumoasă a fost că 
majoritatea proprietarilor de terenuri pe 
care am identificat fluturii Maculinea, 
erau foarte prietenoşi şi bucuroşi când 
mă vedeau. Mă invitau la masă, beam 
câte o bere cu ei, îmi făceau câte o 
gustare. Am avut însă şi situaţii în care 
populaţiile cele mai interesante şi 
puternice, erau la nişte proprietari 
reticenţi. Bine, dacă nu doreau, nu 
puteam face nimic. Şi atunci le spuneam: 
“Dacă dumneavoastră cosiţi în 
continuare aşa, populaţia asta va 
dispărea de aici. Ar fi bine să vă mai 
gândiţi.” Unii se gândeau o săptămână, 
două, şi îmi dădeau telefon că s-au 
răzgândit. Dar cel mai dificil, finalizez 
însă frumos a fost momentul în care un 
propietar, pe terenul căruia identificasem 
cea mai puternică populaţie de 
Maculinea teleius, nu a vrut deloc să se 
învoiască. El nu vroia pentru că avusese 
deja un contract cu alţi austrieci, 
ornitologi, cu privire la păsările din 
livada lui extensivă. Acele persoane nu i-
au spus de la bun început, când a semnat 
contractul, ce trebuie să facă. Deci nu a 
primit toate detaliile.  

Ornitologii veneau în control şi de 
fiecare dată mai adăugau o sarcină sau o 
prevedere la contract. Asta l-a deranjat 
foarte mult, hotărând că el nu se va mai 
lega la cap niciodată cu aşa ceva. Ca 
urmare, în anul următor, când am mers 
din nou în Austria, nici nu am trecut pe 
la el.  

M-a sunat dumnealui însă, pentru 
că a văzut cum toţi vecinii primiseră 
banii şi el avea bucata cea mai mare aşa 
că i-ar fi luat pe cei mai mulţi. Atunci m-
a sunat să îmi spună că va semna şi el.  

Aşa, austriecii din Carinthia, şi-au 
protejat speciile de Maculinea şi prin 
colaborarea acestui fermier. Întâmplări 
din acestea în care eu, ca străin, am fost 
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favorizat în ţară străină, au fost mai 
multe.  

Tot în Austria, am făcut alt proiect 
de studiu al biodiversităţii, în Parcul 
Naţional Hoche Tauern, în Munţii Alpi şi 
acolo aveam de inventariat toată 
biodiversitatea fluturilor nocturni şi 
diurni. Pentru fluturii de noapte, căram 
cu mine, cinci sau şase capcane 
luminoase, cu acumulatori, cu lumină şi 
un generator cu un bec foarte mare. Într-
o seară, văd că în urma mea, pe la ora 
opt, când se întuneca afară, tot venea 
cineva. Se tot uita. Eu, deja obişnuit cu 
locurile de acolo, am întrebat omul ce 
face aici. Străinul a răspuns “Nu ce fac eu 
aici, ci ce faceţi dumneavoastră?”.  

I-am explicat că pun capcane cu 
lumină. Răspunsul a fost următorul: “Nu 
mai puneţi nimic, pentru că eu sunt 
proprietarul”. Atunci, sigur că mi-am 
muşcat limba şi am încercat să îl 
îmbunez. Proprietarul m-a informat că 
trăieşte din vânătoare cu străini, iar eu îi 
speriam animalele.  

I-am explicat că nu pun lumină 
mare, aveam tuburi cu lumină 
ultravioletă, care nu era puternică; i-am 
arătat cum funcţionează, explicându-i că 
e foarte important să cunoaştem 
biodiversitatea, spunându-i că turiştii vor 
veni şi pentru fluturi, nu doar la 
vânătoare.  

L-am lămurit şi a acceptat, dându-
mi la dispoziţie două nopţi pentru a-mi 
face treaba. Dar după două nopţi, m-am 
dus să mai pun capcanele încă o dată. 
Dimineaţa următoare am mers după ele 
să le iau. Nicio capcană nu mai era. Erau 
luate împrumut de la Muzeul din 
Innsbruck, iar o capcană costa în jur de 
500 de euro.  

Erau cu senzori, semiautomate şi 
după cum ziceam, foarte scumpe. Iar 
acum, toate  dispăruseră. Desigur că am 
înlemnit. Eu le spusesem celor de la 
muzeu, mai în glumă mai în serios că 
astfel de capcane mi-ar fi bune şi mie în 
România. Ce-or să gândească colegii de la 
muzeu când urma să mă întorc fără ele?  

De ruşine şi de necaz, nu mai 
ştiam ce să fac. Am căutat peste tot, nici 
urmă de capcane. Atunci, mi-a trecut 
prin gând că doar proprietarul putea să 
fie vinovatul, deşi crezusem iniţial că tu-
riştii le-au aruncat, dar nu erau resturi. 
Aşa că am coborât în primul cătun şi am 
cerut informaţii despre proprietar,  la 
pensiunea unde eram cazat. Nu am aflat 
unde stă, doar că are un mic restaurant 
la câţiva kilometri. M-am urcat în 
maşină şi m-am dus direct acolo. Nu ştiu 
dacă i-am dat bună ziua, ştiu doar că l-
am întrebat unde sunt capcanele. Toate 
erau la poliţia din oraşul vecin.  

Am dat fuga la poliţie, capcanele 
erau neatinse, cu fluturii înăuntru. Au 
fost adunate cu mare grijă. Mi-am 
recuperat capcanele şi m-am întors la 
proprietarul de restaurant, cu care m-am 
împrietenit de minune, povestind despre 
lupii şi urşii din Carpaţi. Apoi, m-am dus 
în altă parte.  

La aproximativ patru zile, eram 
cam la 2000 de m altitudine, pe un vârf 
de munte. Pe şosea, sub mine, se opreste 
o maşină; mă gândeam că iar vine cineva 
să mă alunge. Eu stau totuşi, începe 
ploaia dar ei nu mai plecau. Ploua şi era 
frig.  

Mi-am zis să cobor. Cand m-am 
apropiat de ei, au ieşit din maşină şi mi-
au spus: “Domnule Rakosy, haideţi să 
facem schimb. Duceţi-vă dumneavoastră 
înapoi la proprietarul-vânător şi lăsaţi-ne 
pe noi aici . Suntem din Austria şi am 
fost alungaţi. Ni s-a spus că nu avem ce 
căuta cu capcanele luminoase acolo. 
Singurul care are voie să vină pentru 
biodiversitate este prietenul lui din 
România”.  

M-am întors, făcusem schimb de 
locuri. Deci acestea sunt păţănii de pe 
meleaguri străine, unde m-am simţit 
întotdeauna foarte bine şi unde am foarte 
mulţi prieteni, pe care ii revăd cu drag şi 
care, în mare parte, au fost şi în 
România, de unde s-au întors în ţările 
lor, povestind lucruri frumoase despre 
natura şi oamenii din ţara noastră. 
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            Un alt proiect ambiţios şi de 
anvergură pentru România, pe care l
-aţi propus, este acela de a construi o 
rezervaţie naturală în judeţul Cluj, 
rezervaţie care să cuprindă şi aceşti 
fluturi. Consideraţi că sunt şanse să 
prindă contur în viitorul apropiat?  

 
            Viitorul apropiat este trecut deja. 
Prima rezervaţie pentru fluturi, din Ro-
mânia, probabil şi din Europa, am con-
struit-o  între anii 1993-1994. Aceasta se 
numeşte  Dealul cu Fluturi de la Viişoa-
ra, lângă Câmpia Turzii. Este, de altfel, 
şi prima rezervaţie pe care n-a constituit-
o statul, sau Comisia Monumentelor Na-
turii, ci un ONG: Societatatea Lepidopte-
rologică Română. Modelul nostru a fost 
urmat şi au mai apărut şi alte rezervaţii, 
la propunerea unor organizaţii non-
guvernamentale.  
În  întrebare, vă referiţi însă la zona ace-
ea extinsă, dintre comunele Răscruci, 
Borşa, Dăbâca, Chinteni, la aproximativ 
33-35 km N-E de Cluj-Napoca. La vest, 
pe văile Borşa şi Dăbâca, cu 7 ani în ur-
mă, am identificat populaţii de fluturi al-
baştri, strict protejaţi în toată Europa, 
pentru a căror protecţie şi conservare, 
Uniunea Europeană pune la dispoziţie 
sume importante de bani, deoarece nu 
mai există decât în arii restrânse. Unici-
tatea acestui loc iese în evidenţă prin fap-
tul că cele patru specii din genul Maculi-
nea, care sunt răspândite în diverse 
puncte din Europa, se găsesc aici laolaltă.  
Acest fenomen nu se mai întâlneşte în 
altă parte, iar din punctul meu de vedere, 
siturile capătă astfel o valoare deosebită.    
Pe vremuri, când dădeam interviuri pen-
tru diverse ziare şi reviste, am spus că 
acolo dorim să facem o arie protejată. 
Unii reporteri, ca sa devină totul intere-
sant, mi-au pus în gură vorbe pe care nu 
le-am spus niciodată, cum că noi vrem să 
împiedicăm Nokia şi ceilalţi investitori să 
se dezvolte, din cauza fluturilor. Nu în 
zona industrială sunt fluturii şi dimpotri-
vă, noi speram ca din partea marilor com-
panii care vin şi sălăşluiesc o perioadă în 

zona Clujului, să obţinem sponsorizare şi 
finanţare şi nu să fim împotriva lor.   
Repet, fluturii îi găsim pe nişte pajişti 
umede sau uscate, terenuri care, pentru 
necunoscători, n-au  valoare nici de 
aproape şi nici de departe. Valoarea lor 
inestimabilă constă însă în prezenţa 
acestor comunităţi de fluturi, a unor spe-
cii rare de plante, animale vertebrate şi 
insecte.  
            Plecând de la această descoperire, 
am spus că dorim să facem o arie proteja-
tă. Acest lucru s-a concretizat cu doi ani 
în urmă, când pe baza documentaţiei şti-
inţifice realizate de Societatea Lepidopte-
rologică Română, a luat fiinţă situl Natu-
ra 2000 - Dealurile Clujului Est, pe care 
lucrăm acum în cadrul unui proiect de 
anvergură. În toamnă, am început planul 
de management şi pot să vă spun cu bu-
curie, că am reuşit să obţinem de la mi-
nister şi custodia acestei importante arii.  
           Ce înseamnă? Această zonă are 
statut de protecţie, iar noi ne vom st ră-
dui să luăm toate măsurile care vor duce 
la menţinerea şi întărirea populaţiilor de 
plante şi animale cu importanţă şi valoa-
re ştiinţifică, menţinând, atât cât vom 
putea, activităţile tradiţionale pentru bu-
năstarea comunităţilor locale.  
          Dacă reuşim să menţinem peisajul 
cultural la forma şi structura actuală, 
vom menţine şi speciile de valoare. Însă, 
nu depinde totul numai de noi, ci şi de 
comunitatea locală, cu care sper să conlu-
crăm bine în continuare, de primării, in-
teresele economice, sau afinităţile politice 
ale primarilor. Este o sarcină grea pe ca-
re ne-am asumat-o, pentru că în zonă 
sunt şi alte interese, pe care nu vrem să 
le stingherim, dar nici nu dorim să accep-
tăm ca acolo unde se găsesc aceşti fluturi, 
zone care acum nu au nici un fel de im-
portanţă industrială sau economică, să se 
dezvolte interese care să distrugă mediul. 
Faţă de aceste lucruri ne vom împotrivi 
cu toate puterile. Dar nu cred că va fi ca-
zul, deoarece zona industrială este depar-
te de aceste locuri. Interesul nostru este 
să conservăm cât se poate mediul de aco-
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lo. Conflictul şi problemele majore care se 
ridică, la o primă estimare, vor fi cu 
păşunatul. Din păcate, există un păşunat 
care depăşeşte capacitatea de suport a 
pajiştilor existente. Acest neajuns nu dă-
unează doar fluturilor, ci întregului eco-
sistem. Prea multe turme, cu prea multe 
oi, care nu păşunează în intervalul stabi-
lit de lege, din mai până în toamnă, ci pe 
toată durata anului. Din această cauză, 
nu mai există structurile necesare care să 
susţină biodiversitatea pe care noi vrem 
să o protejăm, de care vrem ca populaţia 
să fie mândră, conştientă şi să profite 
prin dezvoltarea unui turism durabil în 
zonă, bazat pe aceste bogăţii ale naturii 
şi nu doar pe o exploatare iraţională, in-
tensivă.  

 
          BIODIVERSITATEA NEAGRĂ-
un subiect nou, despre care nu se 
ştiau prea multe până de curând. 
Există vreun fundament real pe care 
să se sprijine această teorie, sau se 
apropie mai degrabă de sectorul pse-
udoştiinţelor?  
 
           Mai întâi, trebuie căutate originile 
sale. La vreo zece ani după terminarea 
celui de-al Doilea Război Mondial, se in-
tensifică şi cercetările legate de natură şi 
de biodiversitate, care câştigă totodată şi 
popularitate, cu ajutorul mass-mediei, 
bineînţeles. Printre biologii şi ecologii cu 
renume care au contribuit la acele studii, 
s-au numărat Ernst Mayr şi Edward O. 
Wilson. Cel din urmă, s-a ocupat de fur-
nici şi împreună cu prietenul lui, profeso-
rul Bert Hölldobler, de la Universitatea 
din Würzburg,  Germania, în  anii ′50, au 
încercat să inventarieze biodiversitatea 
furnicilor din pădurile tropicale.  Studi-
ind aceste insecte pe arborii gigantici, 
izolaţi unii de alţii, cu vegetaţie suprae-
tajată,  au şi reuşit să consemneze pentru 
prima dată, fauna de furnici din corona-
ment, folosind un gaz special, ucigând 
desigur toate vieţuitoarele nevertebrate 
de acolo.  
 

             Voi exemplifica puţin, pentru a 
înţelege. Să zicem că au găsit cincizeci de 
specii noi pentru ştiinţă pe un singur ar-
bore. Mergând 2 km mai departe, găsind 
un alt arbore mare, peste 60% dintre 
furnicile de acolo erau noi pentru ştiinţă. 
După alţi câţiva kilometri spre interiorul 
pădurii, mai găseau pe un arbore un 
procent de peste 50% de specii noi. De 
unde a plecat logica lor?  
               Biodiversitatea cunoscută, care 
se rezumă la aproximativ un million şi 
jumătate de specii, cu denumire de gen şi 
specie, este un mic fragment din ceea ce 
se găseşte în realitate, în natură. Acest 
lucru s-ar traduce prin faptul că există 
mult mai multe specii necunoscute decât 
cele cunoscute. De aici, au pornit apoi tot 
felul de strategii statistice cu scopul 
elaborării unor modele de evaluare  a bio-
diversităţii. După unii, ar exista în 
natură, la ora actuală, în jur de cincizeci, 
până la optzeci de milioane de specii de 
organisme.  Tot ce este necunoscut 
repezintă biodiversitatea neagră.  Acel 
strat nedescoperit de organisme.  
               Se pune acum întrebarea: sunt 
realiste  aceste scenarii?  Părerile sunt 
împărţite. Eu nu cred că vom ajunge la o 
asemenea biodiversitate, dar este clar că 
ceea ce cunoaştem noi este un fragment 
din cea reală. Acest lucru se dovedeşte în 
continuare prin faptul că anual, se de-
scoperă zeci de mii de specii, pe care 
nimeni nu le mai văzuse vreodată. Aces-
tea se tot adaugă la acel 1,6 mil. de 
specii. În curând vom ajunge la două mil-
ioane. De vreo douăzeci de ani, genetica 
moleculară, ajută foarte mult taxonomia, 
în vederea clarificării statutului taxo-
nomic pentru anumite specii, dar şi 
pentru a încurca anumite lucruri. Spre 
exemplu, studiind populaţii din diverse 
regiuni, s-a dovedit că discutăm despre 
complexe de specii, aşa numitele specii 
criptice sau ascunse. Sub o pălărie sunt 
trei, patru, sau mai multe specii. Dacă le 
luăm numai pe cele cunoscute de noi şi le 
înmulţim cu zece, deja ajungem la 
douăzeci de milioane. Atunci putem să ne 
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imaginăm că biodiversitatea este foarte 
mare.  
         Personal, apreciez că sigur vom 
depăşi zece milioane, dar niciodată nu 
vom ajunge la optzeci. O altă problemă 
care se ridică este definirea conceptului 
de specie. Conceptul este diferit pentru 
organismele sexuate şi nesexuate. Prin 
modificarea conceptului de specie, 
“definirea” speciei poate fi mult diluată, 
ceea ce ar putea duce la un număr enorm 
de “specii”. 
         Se ştie deja că zilnic dispar specii. 
În funcţie de câte credem că sunt. Dacă 
sunt optzeci de milioane, putem face sce-
nariul că în fiecare zi dispar douăzeci de 
specii, dacă sunt zece milioane, putem 
spune că dispar 2-3 specii. Important este 
însă, cum îi convingem pe oameni să le 
pese, pentru că nu se întâmplă nimic mâ-
ine dacă astăzi au dispărut câteva specii 
de pe mapamond. Ele sunt înlocuite în 
cadrul relaţiilor trofice, iar structura încă 
suportă aceste pierderi. Sigur, cândva se 
va prăbuşi, dar să sperăm că omul va 
conştientiza înainte.   Ce înseamnă însă 
pierderea acelor specii, fără să asistăm la 
o schimbare care să ne influenţeze viaţa 
de pe o zi pe alta? Cu siguranţă, unele 
prezintă principii active, care pot fi utili-
zate pentru eleborarea tratamentelor un-
or boli grave. Dar aceşti compuşi valoroşi, 
uneori unici şi specifici anumitor specii, 
dispar o dată cu ele. Astfel, am ratat de 
exemplu posibilitatea de a trata o anu-
mită maladie, pentru că au dispărut două 
specii de nematode sau alte nevertebrate, 
nesemnificative la prima vedere.  

 
 

 
 
 
          De curând, aţi publicat o nouă 
carte, "Fluturii diurni din România". 
Poate fi utilizată şi ca un ghid prac-
tic de teren, datorită imaginilor şi 
informaţiilor detaliate pe care le 
conţine. Cum a început totul ? 
 

         Este o carte de suflet. Sigur, fluturii 
diurni sunt fluturii cei mai frumoşi. Din 
copilărie, mi-am dorit să am o astfel de 
carte, dar n-am avut ocazia să o întâlnesc 
la noi în ţară. Înainte de ′90, tiparul color 
aproape că nu exista, iar atunci când îl 
găseam era de foarte proastă calitate, aşa 
că îmi doream o carte care să mă bucure 
atunci când o iau în mână, să declanşeze 
emoţie, prin frumuseţe şi prin conţinut. 
Cu cincisprezece ani în urmă, am benefi-
ciat de o bursă în Germania, cu scopul de 
a scrie o carte despre fluturii din 
România.  
         Atunci m-am dus cu gândul de a 
crea o monografie, un compendiu. Am lu-
crat trei luni  de zile şi a rezultat un 
manuscris de aproximativ o mie de pag-
ini, pe care n-am mai avut niciodată oca-
zia să-l finalizez, sa-i fac o introducere, 
sau un cuprins. Inclusiv planşele au fost 
pregătite atunci pentru tipar. Anii au 
trecut, iar în ultimii cinci-şase ani, mi s-a 
concretizat ideea că, de fapt, în România, 
nici nu este nevoie de o astfel de mono-
grafie a fluturilor, ci de o carte utilă, uz-
uală, pentru toate categoriile de vârstă, 
cu ajutorul căreia să se poată determina 
orice fluture pe care îl observi în natură.          
         Mă bucur să spun că, în Cluj, am 
găsit şi tipografia care să răspundă ex-
igenţelor mele. De acum încolo, pot afir-
ma că există şi la noi în ţară o carte 
frumoasă, cu toţi fluturii diurni identifi-
caţi de-a lungul timpului, pe care orice 
persoană curioasă poate să o consulte, 
satisfăcânduşi curiozitatea.  
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Sarcina este o stare fiziologică, a 
cărei finalitate presupune naşterea unui 
copil sănătos la termen. În ultima perioa-
dă, s-au făcut progrese remarcabile în ce-
ea ce priveşte igiena şi dispensarizarea 
corectă a unei sarcini, astfel încât copilul, 
dar şi mama, să poată beneficia de cele 
mai bune îngrijiri. 
 Testarea pentru complexul 
TORCH este obligatorie pentru orice fe-
meie însărcinată şi presupune analiza 
sângelui pentru următoarele boli: toxo-
plasmoză, sifilis, rubeolă, infecţia cu cito-
megalovirus şi cu herpes virus. TORCH 
este un acronim care corespunde, în limba 
engleză, pentru: toxoplasmosis, other 
(sifilis), rubella, cytomegalovirus şi her-
pes.  
           Deşi fără să pună mari probleme 
de diagnostic şi tratament în afara sarci-
nii, aceste boli, dacă sunt diagnosticate în 
sarcină, se transmit de la mamă la făt 
prin intermediul placentei (transmitere 
verticală), putând provoca un complex de 
malformaţii fetale care include: tulburare 
de creştere intrauterină, microcefalie 
(dezvoltare incompletă a creierului), calci-
ficări intracraniene, conjunctivită, pierde-
rea auzului, deficit de coagulare sau ano-
malii de dezvoltare ale organelor interne. 
 Toxoplasmoza este o boală infecţi-
oasă cauzată de Toxoplasma gondii şi ca-
re, contactată de mamă în primul trimes-
tru, determină, invariabil, moarte fetală 
intrauterină. Dacă boala este contactată 
în al doilea trimestru, determină anomalii 
de dezvoltare ale sistemului nervos, cum 
sunt hidrocefalia (creşterea cantităţii de 
lichid cefalorahidian, în detrimentul dez-
voltării parenchimului cerebral), calcifi-
cări în creier, dar şi infecţii intraoculare. 
  
           Sifilisul, cauzat de Treponema pal-
lidum, poate cauza o pleiadă de malfor-

maţii, printre care se numără: nas curbat 
în desagă, dinţi Hutchinson (anomalii 
grave de dezvoltare a dinţilor), comuni-
cări anormale între cavitatea bucală şi 
cea nazală (care pot duce la înecarea copi-
lului cu laptele matern, încă de la primul 
supt), anomalii hematologice, oculare, cu-
tanate. 
 Rubeola, una dintre cele mai comu-
ne şi benigne boli ale copilăriei, dacă este 
contactată în timpul sarcinii, poate con-
duce la tulburări grave ale retinei 
(retinopatie cu aspect de sare şi piper, nu-
mită astfel după aspectul retinei la anali-
za fundului de ochi), cataractă 
(opacifierea cristalinului) sau glaucom. 
 Infecţia cu citomegalovirus se poate 
transmite atât transplacentar, cât şi în 
timpul naşterii, prin contact cu fluidele 
materne sau prin intermediul laptelui. 
Manifestările cuprind calcificări intracra-
niene – formaţiuni dure, de consistenţă 
osoasă, cu diametrul de câţiva milimetri, 
în parenchimul cerebral. De asemenea, 
alte manifestări includ anomalii respira-
torii, cardiace şi intestinale ale nou-
născutului. 
 Infecţia cu virusul herpetic poate 
cauza, la nou născut, atât manifestările 
care sunt cunoscute şi la adult (erupţii 
cutanate), dar şi manifestări specifice: 
dezvoltare deficitară a sistemului nervos, 
a ochilor, a glandelor suprarenale, hepati-
tă cu ascită (colecţie lichidiană intraabdo-
minală), infecţii intestinale şi anomalii 
hematologice. Ce trebuie reţinut este că şi 
acest virus se poate transmite atât prin 
sângele placentar, cât şi în timpul naşte-
rii. 
  
 
 
           Reacţia pozitivă pentru oricare din-
tre aceste teste impune o decizie terapeu-

Teste medicale în sarcină (1): complexul TORCH 

 Ştefan-Claudiu MIRESCU 

Medic rezident anatomie patologică 



16 

 

tică rapidă, la indicaţia obstetricianului 
în colaborare cu medicul de boli infecţioa-
se şi o evaluare a riscului atât pentru co-
pil, cât şi pentru mamă. În alegerea me-
todelor de tratament (antibiotice) trebuie 
ţinut cont de faptul că este vorba despre 
o femeie însărcinată şi de efectele pe care 
acesta îl poate avea asupra celor două or-
ganisme. 
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Autointitulându-se, "doar un 
tip care a dat peste cap laboratorul de chi-
mie", Frederick Sanger este biochimistul 
englez responsabil pentru deschiderea de 
noi porţi în biologia moleculară, genetică 
şi genomică. 
  Deşi începutul secolului al 
XX-lea era plin de necunoscute pentru sa-
vanţi, Frederick Sander a fost unul dintre 
cercetătorii care au făcut descoperiri vala-
bile şi astăzi. El s-a ocupat în special de 
studiul insulinei, un hormon produs de 
celulele pancreasului, care are rolul de a 
regla nivelul glucozei din sânge. Prin stu-
diile sale, biochimistul a determinat ordi-
nea aminoacizilor din insulină, pe care 
ulterior a reuşit inclusiv să îi localizeze şi 
analizeze. Munca cercetătorului a fost 
răsplătită în 1958 printr-un premiu Nobel 
pentru Chimie.  
 Următorul subiect de studiu a lui 
Frederick Sanger se referea la descifrarea 
moleculei de ADN. În 1961 a demonstrat 
existenţa unor secvenţe de câte trei baze 
din structura ADN-ului ce corespund fie-
cărui aminocid, structuri numite codoni. 
Un an mai târziu a început activitatea în 
Laboratorul de Biologie Moleculară din 
Cambridge, încercând să găsească o meto-
dă de a analiza secvenţele de nucleotide 
din structura ADN-ului. În 1968 a decodi-
ficat o secvenţă de ARN de 120 de nucleo-
tide iar în 1970, Frederick Sanger a spart 
ADN-ul în fragmente, încercând să con-
struiască o copie a unei secvenţe de ADN 
folosind nucleotide marcate radioactiv. 
 Folosind ADN-polimeraza, Sanger 
a izolat fragmente lungi din molecula 
ADN-ului, iar controlul acţiunii cataliza-
torului s-a încununat cu inventarea unei 
metode de secvenţiere. Rezultatul s-a con-
cretizat prin formarea unui grup ordonat 

şi marcat de fragmente din ADN clasifica-
te în funcţie de lungime. 
 Începând cu 1974, Frederick San-
ger a studiat timp de patru ani secvenţie-
rea materialului genetic a virusului Phi 
X174. Ulterior a izolat şi clasificat cele 
peste 5000 de baze ale virusului. Acesta a 
fost considerat momentul de vârf în carie-
ra sa. Rezultatele muncii îi sunt răsplăti-
te cu încă un premiu Nobel pentru Chi-
mie, în 1980. 
 În 1977 Sanger şi colegii săi au in-
trodus o metodă de secvenţare a molecule-
lor de ADN cunoscută sub numele de 
„Metoda Sanger”. Acesta a fost un mo-
ment important deoarece a permis sec-
venţarea rapidă şi precisă a lanţurilor 
lungi de ADN. Noua metodă a fost folosită 
de Sanger şi colegii săi pentru a secvenţa 
ADN-ul mitocondrial uman (16.569 pe-
rechi de bază). Această metodă a fost folo-
sită ulterior pentru a secvenţa întregul 
genom uman. 
 Sanger a fost considerat un erou 
britanic în cadrul ştiintei secolului al XX-
lea de către Colin Blakemore, profesor de 
neurologie şi filosofie la Universitatea 
Cambridge. 
 Cercetările lui Sanger au permis 
deschiderea unei porţi a diferitelor studii 
în cadrul geneticii iar în 1982, gena res-
ponsabilă de producerea insulinei la om a 
fost introdusă cu succes într-o bacterie. 
Biochimistul s-a retras din activitatea de 
cercetător în 1988, părăsind laboratorul 
din Cambridge şi lăsând în urmă două 
descoperiri fundamentale. 
 Dacă ne întoarcem pe băncile şcolii 
cu Sanger, este interesant să menţionăm 
că nu a excelat, fiind considerat un elev 
mediocru dar cu o afinitate specială pen-
tru biochimie. Pasiunea şi-a urmat-o, stu-

Laureaţii Premiului Nobel 
FREDERICK SANGER (1918-2013) 
 
Tudor BĂLTOIU,Oana JELEA 
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diind-o la colegiul Cambridge, alegând 
acest domeniu în defavoarea medicinei, 
tatăl său fiind medic. 
 În 1940 Sanger a început studiile 
de doctorat cu Norman Pirie. Proiectul 
său iniţial era să investigheze dacă prote-
inele comestibile pot fi obţinute din iarbă. 
După mai puţin de o lună Pirie a părăsit 
departamentul iar noul său coordonator a 
devenit Albert Neuberger. Cu această 
ocazie Sanger a schimbat şi tema, ale-
gând să studieze metabolismul lizinei 
plus o parte practică în care să studieze 
azotul din cartof. Lucrarea sa a fost inti-
tulată „Metabolismul aminoacidului lizi-
nă din corpul animal”. A obţinut titlul de 
doctor în 1943. 
 Sanger a declarat că biochimia l-a 
atras pentru că era o disciplină nouă, ce 
se angaja să raspundă la unele întrebări 
din biologie folosind chimia. În plus, San-
ger s-a evidenţiat prin  faptul că se baza 
mai mult pe munca de laborator decât pe 
principiile teoretice. 
  Frederick Sanger este una 
din cele patru persoane care au câştigat 
două premii Nobel şi singurul care a pri-
mit două premii Nobel în domeniul chi-
miei. Sanger a dat numele unui institut 
britanic fondat în 1992 ce se ocupă cu 
cercetările din domeniul geneticii 
(Wellcome Trust Sanger Institute). Acest 
institut are patru domenii principale de 
cercetare: genetică umană, genetica pato-
genilor, genetica şoarecilor şi Danio rerio 
şi bioinformatică. La acest institut sunt 
păstrate şi cele 35 de caiete de laborator 
în care Sanger şi-a înregistrat cercetările 
din 1944 până în 1983. 
 Sanger a primit şi alte distincţii, 
inclusiv Ordinul Imperiului Britanic 
(1963), Royal Medal (1969) şi Ordinul de 
Merit (1986) dar a refuzat să primească 
titlul de cavaler deoarece nu îi plăcea să i 
se adreseze cu apelativul „Sir”. Este im-
portant de menţionat că Ordinul de Merit 
poate fi primit doar de 24 de persoane în 
viaţă.  
 Craig Verger, fondatorul institutu-
lui J. Craig Verger Institute din Statele 

Unite, specializat în cercetări asupra ge-
nomului, a spus: „Fred Sanger era unul 
dintre cei mai importanţi cercetători din 
secolul al XX-lea. El a schimbat, în două 
rânduri, viziunea lumii ştiinţifice: mai 
întâi, prin secvenţierea insulinei, dove-
dind că proteinele sunt lanţuri liniare de 
acizi aminaţi, iar apoi prin metoda lui 
inovatoare de secvenţiere a ADN-ului, ca-
re a condus la apariţia ştiinţei genomiale. 
Ne vom aminti întotdeauna de contri-
buţiile sale.” 
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Progresul societăţii umane a fost 
condiţionat întotdeauna de prezenţa re-
surselor minerale subterane, cu conţinut 
de substanţe utile. Distribuţia minerale-
lor ce conţin elemente utile, la nivel pla-
netar, este însă neuniformă, atât din 
punct de vedere al tipurilor de minerali-
zaţii cât şi al conţinuturilor lor în scoarţa 
terestră. 

Substanţele minerale formează 
acumulări naturale, numite zăcăminte, 
care pot avea dimensiuni şi forme variate 
(strate, lentile, filoane, cuiburi sau diver-
se corpuri neregulate). În zăcământ pot fi 
întâlnite aglomerări de unul sau mai 
multe minerale care, împreună cu rocile 
care le conţin, formează minereuri. 

Substanţele minerale utile propriu
-zise sunt prezente în minereuri în canti-
tăţi diferite: în minereurile nemetalifere 
ajung la 25-50% şi chiar 90%, în timp ce 
în minereurile neferoase şi rare sub-
stanţele utile reprezintă în medie doar 
0,3-0,6% şi sunt cu puţin mai ridicate 
pentru minereurile feroase. 

Pentru valorificarea acestora, fie că 
este vorba despre resursele energetice 
(cărbune, turbă, petrol brut, gaze natura-
le, minereuri radioactive), fie despre pro-
dusele neenergetice precum cele metalife-
re feroase (minereuri de Fe), neferoase 
(minereuri de Cu, Ni, Al, Au, Ag, Pb, Zn, 
St) şi neferoase rare (minereuri de Mn, 
Co, Tg, Mo, Ti, Zr, Sb, Ta, Nb, V etc.) sau 
alte minerale nemetalifere (minerale 
pentru industria materialelor de con-
strucţii – marmură, granit, gresie etc.; 
nisip; argilă; minerale folosite în indus-
tria chimică şi ca fertilizanţi în agricultu-
ră; sare; bitum; asfalt; pietre preţioase şi 
semipreţioase etc.), s-au dezvoltat nenu-
mărate tehnologii extractive, precum ex-
ploatarea minieră în subteran sau ex-

ploatarea minieră la zi (la suprafaţă, în 
carieră). 

Pentru a face faţă dinamicii cres-
cânde a consumului, necesar susţinerii 
progresului tehnic, resursele mondiale de 
minereuri bogate în elemente utile sunt 
exploatate într-un ritm apreciabil. Epui-
zarea zăcămintelor de minereuri bogate 
în elemente utile conduce la necesitatea 
valorificării unor zăcăminte de minereuri 
cu conţinuturi tot mai scăzute. 

Indiferent de metodele folosite pen-
tru exploatarea zăcămintelor şi de con-
centraţia lor în elemente utile, rezultă 
cantităţi impresionante de roci neminera-
lizate sau cu conţinuturi mici de minera-
le, considerate sterile miniere, care nu in-
tră în circuitul de prelucrare pentru 
obţinerea elementelor utile. Astfel, în 
apropierea minelor şi a carierelor se con-
struiesc numeroase depozite în care sunt 
depuse milioane tone de roci, cu dimensi-
uni variabile (de la câţiva centrimetri la 
stânci de câteva tone) care constituie aşa-
numitele halde de sterile miniere. 

Pentru valorificarea elementelor 
utile din minereuri se aplică tehnologii 
care presupun diferite operaţii de ordin 
fizic (măcinare) şi chimic (cunoscute sub 
denumirea generică de preparare prin 
flotaţie), din care rezultă, pe de o parte 
substanţa minerală utilă, iar pe de altă 
parte sterilul de flotaţie, cu dimensiuni 
submilimetrice, care este depozitat în ia-
zuri de decantare a sterilelor de flotaţie. 

Se apreciază că, la nivel mondial, 
sterilele miniere împreună cu cele de flo-
taţie însumează peste două miliarde tone 
roci/an - reziduuri ale industriei miniere, 
care se depozitează în halde de sterile mi-
niere şi în iazurile de decantare. 

La exploatarea minieră Bingham 
Canyon din statul Utah (SUA), de exem-

Drenajul acid al rocilor şi efectele poluante asupra mediului 
 
Oana JELEA 
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plu în anul 1979, s-au extras 3.780.390 
tone minereu de cupru şi 123.181.836 to-
ne de steril, ceea ce este echivalent cu o 
extracţie medie zilnică de 452.305 tone. 
Recordul extracţiei din carieră (Fig. 1) a 
fost stabilit la 11 februarie 1981, când s-
au extras 638.649 tone, din care 536.393 
tone steril (Karavaiko, 1989). 

 

 
Figura 1. Cariera Bingham Canyon din 

statul Utah (SUA) 
(http://www.reidsguides.com/

destinations/northamerica/general/alt_gc/
kennecott.html) 

 
Zăcământul cuprifer de la Roşia 

Poieni, situat în Carpaţii Apuseni, la 70 
km de oraşul Deva, reprezintă cea mai 
mare rezervă de Cu din ţară, peste 65 din 
totalul rezervelor şi una din cele mai 
mari din Europa. Rezervele sunt estima-
te la peste un miliard tone de minereu, cu 
un conţinut mediu de 0,35% Cu 
(aproximativ 4.000.000 tone metal). Mi-
nereul a fost exploatat într-o carieră (Fig. 
2) cu o înălţime de 300 m. Pe această 
înălţime au fost executate 20 de trepte de 
câte 15 m înălţime fiecare, din care 12 
trepte în steril şi 8 trepte în minereu. 
Concomitent cu minereul, care s-a prelu-
crat prin procedee clasice de flotaţie, din 
carieră au fost extrase sterilul minier şi 
minereul sărac cu conţinut scăzut, 0,1-
0,3% Cu, neprelucrabil prin flotaţie. 

 

 
Figura 2. Cariera Roşia Poieni, jud. Alba 

(România) 
(http://voxpublica.realitatea.net/) 

 
Sterilul minier şi minereul sărac 

au fost depozitate în haldele din apropie-
rea carierei, iar minereul, cu substanţă 
utilă la nivelul de concentraţie prelucra-
bilă prin flotaţie, a fost procesat rezul-
tând substanţa utilă (Cu), iar restul, 99% 
din volumul prelucrat - sterilul de flo-
taţie, a fost depus în iazul de decantare 
Valea Şesii. În prezent, în haldele din ju-
rul carierei, sunt depozitate peste 
120.000.000 tone de steril minier şi mine-
reu sărac (Jelea, 2007). 

Deşi aceste minereuri sărace sunt 
considerate „sterile”, în roci sunt canto-
nate mii de tone de substanţe utile. De 
exemplu într-o haldă cu un milion tone 
steril minier, provenit de la exploatarea 
unui minereu cuprifer, la un conţinut me-
diu de 0,2% Cu (sub concentraţia prelu-
crabilă prin metodele clasice) sunt canto-
nate două mii tone de cupru. Un astfel de 
„steril minier” conţine însă şi alte ele-
mente precum S, Fe, Zn, Al, Mg, Na, K, 
Ca şi altele, de cele mai multe ori în con-
centraţii ce depăşesc de zeci de ori pe ace-
ea a cuprului. 

În haldele şi iazurile de sterile mi-
niere, rezultate în urma exploatării zăcă-
mintelor de metale neferoase, au loc în 
timp, în mod natural, fenomene de alte-
rare a rocilor, iniţial considerate ca fiind 
rezultatul unor reacţii exclusiv chimice, 
mediate de prezenţa apei şi a oxigenului. 
Aceste fenomene se petrec însă foarte 
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lent.  
Sub influenţa catalizatoare a bac-

teriilor acidofile fier- şi sulfoxidante, pre-
zente în mod natural în aceste situri, se 
declanşează transformările fizice şi chi-
mice cunoscute sub numele de leşiere bac-
teriană a minereurilor (eng. bioleaching), 
drenaj minier acid (eng. AMD - Acid Mi-
ne Drainage) sau drenaj acid al rocilor 
(eng. ARD – Acid Rock Drainage) (Bond 
şi colab., 2000). 

Drenajul minier acid constă în oxi-
darea biocatalizată a fierului şi sulfului, 
conţinute în sulfurile prezente în roci 
(ex.: pirita – FeS2; calcopirita - CuFeS2; 
calcozina - Cu2S; covelina – CuS; sfalerita 
– ZnS; galena – PbS; arsenopirita – 
FeAsS etc.), cu formarea de Fe3+ şi acid 
sulfuric şi eliberarea în soluţii a ionior 
metalelor componente. Acidul sulfuric 
format determină dizolvarea mineralelor 
oxidice şi solubilizarea metalelor conţinu-
te. In urma circulaţiei apelor fluviale sau 
a celor tehnologice prin rocile din depozi-
tul de sterile miniere rezultă soluţii cu 
pH acid şi concentraţii ridicate de metale, 
în special Fe, Cu şi Zn, cunoscute în lite-
ratura de specialitate sub numele de ape 
acide de mină (eng. AMW – Acid Mine 
Water). 

Rudolfs şi Helbronner au prezentat 
primele rapoarte despre influenţa bacte-
riilor în solubilizarea metalelor din sul-
furi în anul 1922, iar în 1947 cercetătorii 
americani Colmer şi Hinkle (1947) au izo-
lat dintr-o apă acidă de mină bacterii 
aparţinând genului Thiobacillus. Mai 
tarziu au fost izolate şi caracterizate spe-
ciile acidofile Thiobacillus ferrooxidans şi 
Thiobacillus thiooxidans (Temple şi Col-
mer, 1951; Temple şi Delchamps, 1953). 
Speciile acidofile ale genului Thiobacillus 
au fost reclasificate în genul Acidithioba-
cillus (Bond şi colab., 2000; Kelly şi Wood, 
2000), pentru a le diferenţia de cele care 
preferă un pH neutru, slab acid (T. thiopa-
rus) sau chiar alcalin (T. denitrificans). 

În afara bacteriilor din genurile 
amintite, în aceleaşi medii de viaţă, sau 
în medii asemănătoare, trăiesc şi alte 

bacterii fier- sau sulfoxidante care au un 
rol mai puţin important în solubilizarea 
metalelor: Acidianus, Acidimicrobium, 
Acidisphaera, Ferromicrobium, Ferro-
plasma, Leptospirillum, Metallogenium, 
Metallosphaera, Starkeya, Sulfobacillus, 
Sulfolobus, Sulfurisphaera, Thermothrix, 
Thiomonas.  

În condiţii naturale, nederanjate 
de activităţile umane, bacteriile fier- şi 
sulfoxidante participă la transformările 
ce introduc într-un circuit bio-geo-chimic 
echilibrat fierul, cuprul, zincul, plumbul, 
uraniul, arsenul, sulful şi alte elemente 
minerale, prin solubilizarea rocilor sulfi-
dice. 

În depozitele de sterile rezultate în 
urma exploatării minereurilor neferoase, 
bacteriile implicate în procesele de bioso-
lubilizare pot accelera viteza reacţiilor 
chimice de alterare a rocilor de mii de ori, 
în funcţie de starea lor fiziologică, influ-
enţată de condiţiile de viaţă (pH, tempe-
ratură, concentraţiile de oxigen şi săruri 
minerale). De exemplu bacteriile fieroxi-
dante, care prin oxidarea fierului feros îşi 
asigură necesarul de energie, pot accelera 
viteza reacţiei de 200.000-500.000 de ori 
(Lacey şi Lawson, 1979). 

Din depozitele de sterile, în care au 
loc în timp fenomenele de biosolubilizare 
a rocilor, exfiltrează soluţii acide încărca-
te cu metale în diverse concentraţii, de la 
câteva miligrame/l la zeci şi sute de gra-
me/l. Pe parcursul a zeci de ani, tone de 
elemente solvite iau calea efluenţilor în 
care acestea se varsă, afectând atât flora 
cât şi fauna acvatică. 

Poluarea acidă şi cu metale grele a 
cursurilor de apă alterează resursele de 
apă, de importanţă deosebită pentru 
populaţia din zonă. De exemplu, din hal-
da de minereu sărac Steregoi de la Roşia 
Poieni apele de şiroire (exfiltraţie) au un 
pH puternic acid, cuprins între 2,0-2,3 şi 
o încărcătură în metale care atinge 1.000 
mg/l Cu, 200 mg/l Zn, aproape 10.000 mg/
l Fe, 300-400 mg/l Cr, 500 mg/l Mg. Astfel 
poluarea gravă a râului Arieş s-a perma-
nentizat şi este resimţită în aval la dis-
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tanţe de peste 100 km. 
Degradarea calităţii apei captate 

poate produce perturbări ale proceselor 
de producţie, deteriorarea instalaţiilor de 
captare, pompare, tehnologice etc., între-
ruperea în alimentarea cu apă potabilă a 
populaţiei, precum şi costuri de producţie 
mult crescute. 

Prezenţa depozitelor de sterile de-
termină nu numai poluarea apelor ci şi a 
solurilor şi a aerului având ca efect ime-
diat transformarea, degradarea sau dis-
trugerea totală a structurilor biocenoze-
lor din zonele adiacente. 

Degradarea biocenozelor poate de-
termina apariţia unor efecte deloc negli-
jabile cum ar fi degradarea circuitului 
biogeochimic al elementelor în apele şi 
solurile din zonele afectate şi chiar tran-
sformări ale microclimatului local, în sta-
bilitatea căruia vegetaţia reprezintă un 
factor determinant. 

Un fenomen deosebit de grav este 
fluidizarea bazei haldelor de sterile mini-
ere, ca urmare a degradărilor oxidative, 
ceea ce poate conduce la masive alunecări 
în aval a unor volume considerabile de 
roci. Acestea pot determina acoperirea 
unor suprafeţe mari de teren, cât şi aco-
perirea albiilor cursurilor de apă de la 
baza lor, conducând la apariţia inundaţii-
lor, distrugerea drumurilor de acces etc. 

Oxidarea biocatalizată a rocilor ce 
alcătuiesc iazurile de decantare, determi-
nă transformări granulometrice şi de coe-
ziune a particulelor, transformări în per-
meabilitatea pentru apă a sterilelor, for-
marea unor substraturi cu filtrabilităţi 
diferite pentru apă, ceea ce poate de-
clanşa fenomene de alunecare, conducând 
la scăderea stabilităţii depozitului şi 
creşterea riscului unor accidente cu im-
pact major asupra mediului înconjurător, 
dar şi asupra securităţii populaţiei. Sunt 
de notorietate accidentele în care, în ur-
ma ruperii unor iazuri, au avut loc grave 
distrugeri materiale sau poluări tran-
sfrontaliere, cu metale grele şi cianuri: 
Certej - 1971, Novăţ - 2000, Transgold 
Baia Mare - 2000 (România); Prestavel 

(Italia), 1985; Merriespruit (Africa de 
Sud), 1994; Aznacollar (Spania), 1998 etc. 

Analizele efectuate în urma moni-
torizării acestor depozite demonstrează 
că fenomenele de biosolubilizare se acce-
lerează în timp, ceea ce are drept conse-
cinţă agravarea impactului asupra facto-
rilor de mediu. 

În România, un exemplu semnifi-
cativ al efectelor poluante, determinate 
de transformările antropice masive reali-
zate în cadrul activităţilor miniere de ex-
tracţie a metalelor neferoase, este Bazi-
nul Minier Baia Mare, care cantonază 
zăcăminte de minereuri neferoase (Cu, 
Pb, Zn, Au, Ag etc.), pe o suprafaţă de 
aproximativ 121,9 km2, pe raza judeţelor 
Maramureş, Satu Mare, Bistriţa Năsăud. 

Ca urmare a activităţilor de pros-
pectare geologică, extracţie şi valorificare 
a zăcămintelor de minereuri neferoase, 
au rezultat un numar de 250 halde, cu un 
volum de peste 5,7 milioane m3 steril mi-
nier şi 26 iazuri de decantare în care sunt 
depozitate 152 milioane tone steril de flo-
taţie, care ocupă o suprafaţă totală de 
591,6 ha.  

Haldele sunt amplasate pe ver-
sanţi sau în văi montane, la altitudini 
cuprinse între 300 şi 1.800 m, având in-
fluenţă directă asupra reţelei hidrografi-
ce (ex.: Halda Faţa Mare-Ilba, exfiltrează 
ape cu pH-ul între 3,5-4,3 şi concentraţii 
în metale de 1,5 mg/l Cu, 93 mg/l Zn, 56 
mg/l Fe, 43 mg/l Al, 0,2 mg/l As). 

Iazurile sunt amplasate la mică 
distanţă de comunităţile umane. Spre 
exemplu, iazurile Transgold, Săsar şi Bo-
zânta (Fig. 3) sunt situate la o distanţă 
de 4 km vest de municipiul Baia Mare, 
între satele Săsar şi Bozânta Mare, la 
nord de confluenţa pârâului Săsar cu râ-
ul Lăpuş (Fig. 4, 5, 6). Exfiltraţiile din 
iazul Bozânta au pH-ul între 2,8-7,3 şi 
concentraţii în metale până la 11 mg/l 
Cu, 239 mg/l Zn, 1770 mg/l Fe, 540 mg/l 
Mn, 105,4 mg/l Al, 157,7 mg/l As.  
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Figura 3. Iazurile de decantare a sterile-

lor, Bozânta, Săsar şi Transgold 
 
Iazul de decantare Transgold 

(Aurul) a intrat în funcţiune în anul 
2000 (an în care a avut loc şi accidentul 
ecologic de poluare transfrontalieră cu 
cianuri). Conţine sterile de flotaţie rezul-
tate de la prelucrarea prin cianurare a 
sterilului aurifer din iazul de decantare 
Meda. În prezent este închis, activitatea 
Flotaţiei Transgold fiind oprită. 

Iazul de decantare Săsar a 
funcţionat în perioada 1970-1975. A asi-
gurat depozitarea sterilului de flotaţie 
provenit de la Flotaţia Săsar (procesarea 
prin cianurare a minereurilor aurifere 
extrase din Mina Săsar). În prezent este 
în consevare. 

Iazul de decantare Băzânta a 
funcţionat începând cu anul 1976 şi a in-
trat în conservare în anul 2007, după 
oprirea activităţilor miniere. Ocupă o su-
prafaţă de 82 ha (120 ha cu anexele) şi a 
fost folosit concomitent pentru depozita-
rea sterilelor provenite de la Flotaţia 
Centrală (procesarea minereurilor com-
plexe de Cu, Pb, Zn) şi de la Flotaţia Să-
sar (procesarea prin cianurare a minere-
urilor aurifere). 
 
 
 
 

 
 
Figura 4. Satul Săsar - terenuri agriole 

în proximitatea iazului  
(vedere de pe iazul Bozânta) 

 

 
 
 

 
Figura 5. Satul Bozânta Mare  

(vedere de pe iazul Bozânta) 
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Figura 6. Municipiul Baia Mare 
(vedere de pe iazul Bozânta) 

 
Având în vedere amplasamentul 

acestor iazuri în imediata vecinătate a 
satelor Săsar şi Bozânta Mare cât şi a 
municipiului Baia Mare, efectele lor polu-
ante şi pericolul potenţial pe care îl re-
prezintă ca urmare a fenomenelor de bio-
oxidare ce pot conduce la scăderea stabi-
lităţii, se impune stabilirea stadiului fe-
nomenelor AMD şi monitorizarea atentă 
a transformărilor care au loc în timp. 

Scopul cercetării de faţă a fost 
evidenţierea efectelor polante determina-
te de fenomenele de drenaj minier acid 
(AMD) pe iazul de decantare a sterilelor 
de flotaţie Bozânta. 

Obectivele cercetării au fost 
următoarele: i. Evidenţierea efectelor 
AMD asupra vegeţaiei de pe treptele ia-
zului; ii. Analiza tipurilor de poluare 
exercitate de sterilul de flotaţie asupra 
mediului înconjurător; iii. Analiza stadi-
ului de alterare a sterilelor din iaz; iv. 
Stabilirea corelaţiilor între gradul de oxi-
dare al sterilelor şi prezenţa speciilor de 
bacterii fier- şi sulfoxidante ce biocatali-
zează acest proces. 

Obiectul studiului de faţă îl repre-
zintă sectorul S5, - cel mai afectat de pro-
cesele AMD. Suprafaţa iazului a fost îm-

părţită, în mod convenţional, în 11 sec-
toare pentru o monitorizare mai uşoară: 
sectoarele S1-S4, situate pe laturile N, NV 
şi V, conţin steril provenit de la Flotaţia 
Centrală, depus în perioada 1976-2007; 
sectoarele S5-S11, situate pe laturile SV, 
SE şi E, conţin steril provenit de la Flo-
taţia Săsar, depus în perioada 1976-2001 
şi de la Flotaţia Centrală, depus în 2001-
2007 pe treapta superioară T4.  

Bozânta este un iaz de vale, cu 4 
trepte, construit prin depunerea sterilu-
lui de la bază spre interior, în timp ce 
acesta se înalţă. Pornind de la corona-
mentul treptei superioare T4 spre baza 
iazului T1, vechimea sterilului creşte: ste-
rilul de pe treapta T4 are vechimea cea 
mai mică (2006-2007), iar cel din treapta 
T1 are vechimea cea mai mare fiind de-
pus la deschiderea activităţii (1976-
1977). 

Sterilele depozitate conţin cantităţi 
variabile de pirită, precum şi sulfuri ale 
metalelor grele. 

Activităţi şi modul de lucru 
Pentru realizarea obiectivelor au 

fost efectuate următoarele activităţi: i. 
Observaţii în teren privind starea de să-
nătate a vegetaţiei; ii. Observaţii în teren 
privind gradul de alterare a sterilelor 
(observaţiile în teren au fost efectuate în 
lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 
2013); iii. Prelevarea probelor de sterile, 
în luna septembrie 2013 (au fost preleva-
te 25 probe de steril, câte 5 probe medii, 
până la adâncimea de 25 cm, de pe cele 4 
trepte T1-T4 ale sectorului S5 şi din plaja 
lacului de decantare); iv. Analiza fizică a 
probelor de steril (umiditate, granulome-
trie, pH); v. Analiza microbiologică a pro-
belor de steril - analiza numărului de 
bacterii neutrofile sulfoxidante 
(T.intermedia; S.novella) şi acidofile fier- 
şi sulfoxidante (A.ferrooxidans; 
L.ferrooxidans; A.thiooxidans) prin tehni-
ca numărului cel mai probabil - NCMP 
(eng. Most Probable Number - MPN). 

 
Rezultate şi discuţii 

Plaja şi coronamentul iazului 
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Ca urmare a încetării activităţii în 
anul 2007, oglinda de lac ce acoperea ste-
rilul (cu granulometrie <0,5 mm) s-a re-
tras spre centrul iazului, rezultând o pla-
jă cu întindere foarte mare (Fig. 7).  
 

 
 

Figura 7. Plaja şi oglinda de lac 
 

Vânturile au spulberat sterilul ce 
alcătuia coronamentul (malul) lacului şi l-
au deplasat pe treptele inferoare (Fig. 8). 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Coronamentul iazului a fost 

spulberat 
 
 

 
Retragerea oglinzii de lac, creşterea 

suprafeţei plajei şi absenţa coronamentu-

lui are drept consecinţă spulberarea par-
ticulelor de steril fin, acid şi cu conţinut 
de metale grele, la distanţă mare. Sterilul 
degradează calitatea solurilor din terenu-
rile agricole existente în proximitatea ia-
zului. Spulberările de steril ajung frec-
vent în localităţie învecinate, în special în 
cele două sate, ca urmare a vânturilor cu 
direcţie predominant NE-SV. Analizele 
realizate pe legumele din satul Săsar rele-
vă prezenţa metalelor grele. 

În absenţa oglinzii de lac sterilul de 
pe suprafaţa plajei este supus proceselor 
de drenaj acid al rocilor (AMD). Fiind un 
proces ce se realizează în prezenţa oxige-
nului, sub influenţa bacteriilor aerobe, 
procesul este mai activ în straturile su-
perficiale. Suprafaţa plajei este heteroge-
nă: există atât zone cu steril oxidat pe su-
prafeţe întinse, cât şi zone în care sterilul 
oxidat ese sub formă de “lentile” izolate. 

În stratul 0-5 cm pH-ul sterilului 
este 4,5; numărul de bacterii neutrofile 
sulfoxidante T.intermedia şi S.novella, 
care iniţiază procesele oxidative 
(începând cu pH slab alcalin, până la 4) 
este 107 bact./g, ca şi A.thiooxidans (care 
este activă la pH cuprins între 1-7). Bac-
teriile fieroxidante din genul 
A.ferrooxidans, care necesită un pH mai 
acid (2-3), se găsesc în număr de 106 bact./
g.  

Sterilul din straturile cuprinse în-
tre 5-25 cm, cu pH 6,8-7,9 se găseşte în 
special sub acţiunea speciilor sulfoxdante: 
speciile neutrofile sulfoxidante sunt în 
număr de 104, în timp ce A.thiooxidans 
este cuprinsă între 105 în straturile 5-15 
cm şi 103 în straturile 15-25 cm. Având în 
vedere pH-ul defavorabil specia 
A.ferrooxidans, a fost prezentă cu valori 
între 93 şi 103 bact./g. Umiditatea în stra-
turile de steril, descrescătoare cu adânci-
mea, a fost cuprinsă între 8-22%,  

Pe suprafaţa plajei nu se observă 
prezenţa unor specii de plante apărute 
spontan. 
 
Treapta T4 

Treapta T4 prezintă situaţii foarte 
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diferite: o zonă în parte superioară cu 
steril depus în perioada 2006-2007 (steril 
complex Cu, Pb, Zn); o zonă, la baza trep-
tei, cu steril depus în perioada 2000-2001 
(provenit de la cianurarea aurului); zone 
acoperite cu spulberările de pe corona-
ment şi plajă (Fig. 9). 

 
Figura 9. Sterilul din coronament spul-

berat pe treapta T4 
 
În straturile cercetate (probe de 

steril din zonele de spulberări), între 0 şi 
25 cm, pH-ul probelor a fost cuprins între 
7,4-7,7, iar umiditatea, crescătoare cu 
adâncimea, între 2-7%. 

În toate probele de sterile au fost 
evidenţiate doar specii sulfoxidante: pen-
tru bacteriile neutrofile T.intermedia şi 
S.novella, ordinul de mărime a fost de 104 
bact./g, iar pentru A.ferrooxidans, 103 
bact./g. 

Fenomenul de biooxidare se gă-
seşte deci într-o etapă de iniţiere; specia 
A.ferrooxidans, capabilă să oxideze fierul 
şi să accelereze procesele AMD, încă nu 
are condiţiile de pH necesare pentru in-
stalarea în steril. 

Valoarea pH-ului a permis instala-
rea spontană, în pâlcuri izolate, a câtorva 
specii vegetale de graminee, dar şi a unei 
specii arboricole, mesteacănul, deşi este o 
specie acidofilă, care se instalează la un 
pH 5,5-6,0 şi supravieţuieşte până la 4,5. 

De pe suprafaţa treptei T4, se ob-
servă atât fenomene de spulberae, cât şi 
de antrenare pluvială a sterilului pe trep-
tele inferioare. 

 
Treapta T3 

În treapta T3 suprafaţa sterilului 
este de culoare predominant roşie, semn 
al proceselor AMD intense sub acţiunea 
bacteriilor fieroxidante (Fig. 10). 

Valorile foarte acide ale sterilelor, 
pH 2,9-3,8, sunt urmarea unei activităţi 
îndelungate ale bacteriilor fier- şi sulfoxi-
dante.  

În stratul superficial numărul bac-
teriilor A.ferrooxidans, a fost 105 bact./g, 
iar cel al A.thiooxidans 104 bact./g. În 
straturile mai profunde pentru ambele 
specii numărul a variat între 202-103 
bact./g. Pentru bacteriile T.intermedia şi 
S.novella, ordinul de mărime a fost de 102 
bact./g, pe toată adâncimea. 

 
 
 
 

 
Figura 10. Treapta T3 

 
 

Pe treapta T3 sunt plantaţi sal-
câmi, direct în steril, din anul 1994. Ve-
getaţia ierboasă lipseşte, sau apare doar 
ca smocuri răzleţe în porţiuni în care s-a 
acumulat material vegetal provenit din 
frunzele căzute toamna, în cazul în care 
acestea nu au fost antrenate de apele de 
şiroire.  

Arboretul este în mare măsură us-
cat, iar plantele care încă vegetează pre-
zintă semne evidente de uscare a vârfuri-
lor şi a lăstarilor.  

Stratul superficial este tot timpul 
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fie spulberat de vânt, fie antrenat de ape-
le de şiroire.  

Sunt prezente numeroase ravene 
provocate de şiroirea apelor pluviale de 
pe treapta superioară. Fenomenele erozi-
onale au provocat numeroase alunecări 
ale substratului, ceea ce a condus la an-
trenarea vegetaţiei şi distrugerea ei. 
 
Treapta T2 

În treapta T2, procesele oxidative 
care s-au desfăşurat timp îndelungat 
(primele fenomene au fost semnalate în 
anul 1996), au condus la un aspect dezo-
lant: sterilul este roşu, brăzdat de ravene 
adânci, iar vegetaţia, deşi plantată (1985) 
în gropi cu pământ de împrumut, este 
distrusă aproape în totalitate (Fig. 11). 

Valorile pH-ului sunt apropiate în 
cele 5 straturi: 3,6-3,8, iar umidităţile 9-
16%. 

Numărul bacteriilor fieroxidante 
A.ferrooxidans este de ordinul 102 în toa-
te probele, iar al celor sulfoxidante 
A.thiooxidans scad de la 104, în stratul 
superficial, la 102-103 bact./g steril. Speci-
ile sulfoxidante neutrofile sunt prezente, 
de la câteva zeci, până la 104 bact./g ste-
ril, în stratul superficial. 

Valorile numerice ale speciilor bac-
teriene, dar şi pH-ul probelor indică epui-
zarea piritei (deci a sursei de Fe), ceea ce 
conduce la diminuarea numărului de bac-
terii fieroxidante în straturile de steril. 
Procesele de drenaj minier acid vor conti-
nua (cu intensitate mai mică) în special 
sub influenţa speciilor sulfoxidante, până 
la epuizarea surselor de fier şi apoi de 
sulf. 

Sterilul, foarte fin, higroscopic şi 
fără poprietăţi de adeziune, va fi antre-
nat de către vânt şi apele pluviale, dezve-
lind alte straturi “proaspete”de sterile, 
acum situate mai profund, care vor intra 
în procesul de biooxidare.  

 
 

 
Figura 11. Ravene pe treapta T2 

 
 
Treapta T1 

În această treaptă este depozitat 
sterilul cu cea mai mare vechime, depus 
în perioada 1975-1980. Sterilul este roşu, 
semn al unor intense şi îndelungate pro-
cese oxidative. Vegetaţia, plantată în 
anul 1980 în gropi cu pământ de împru-
mut, este uscată către jumătatea superi-
oară a treptei şi doar parţial, câtre baza 
treptei. În această zonă cu salcâmi ma-
turi, cu vârsta de 30-35 de ani s-a consta-
tat fie un început de degradare manifes-
tată prin uscarea lăstarilor de la baza 
tulpinilor, fie stadii mai avansate cum ar 
fi uscarea vârfurilor crengilor sau a cren-
gilor în întregime. Vegetaţia ierboasă es-
te slab reprezentată şi se usucă în timpul 
verii.  
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Figura 12. Vegetaţie pe treapta T1 
 

Valorile pH-ului sunt cuprinse în-
tre 3,1-4,9, iar umidităţile între 7-9% în 
straturile superficiale şi 12% în cele pro-
funde. Numărul bacteriilor 
A.ferrooxidans variază de la câteva zeci 
(în straturile 1, 4 şi 5) la 104 (la15 cm 
adâncime). A.thiooxidans creşte numeric 
de la 103 în straturile 0-15 cm, la 104 în 
straturile 15-25 cm. Speciile neutrofile 
sulfoxidante, absente în stratul superfici-
al, se regăsesc în celelalte straturi, cres-
cător cu adâcimea, până la 104 bact./g 
steril. 

Având în vedere rezultatele anali-
zelor, era de aşteptat ca plantele să se 
usuce şi pe această treaptă. 

Deşi aparent nu există o corelaţie 
între modul în care se dezvoltă plantele, 
cu pH-urile şi numărul de microorganis-
me, explicaţia este simplă: serilul din ju-
mătatea de la baza treptei T1, acoperă 
digul de amorsare al iazului. Digul de 
amorsare se construieşte primul, din an-
rocamente (piatră) şi pământ, înainte de 
începerea depunerii sterilului în iaz. Ste-
rilul de la baza iazului acoperă deci 
această zonă. 
 
 
 

Concluzii 
 

În industria minieră mult timp nu 
au fost luate măsuri adecvate de control 
a fenomenelor de leşiere bacteriană. As-
tfel depozitele de sterile au fost construi-
te fără a se avea în vedere transformările 
pe care acestea le vor suferi în timp. Mă-
surile de combatere a drenajului minier 
acid de cele mai multe ori s-au adresat 
consecinţelor acestor fenomene şi nu cau-
zelor care le generează. 

Ignorarea fenomenului de drenaj 
acid a condus la aplicarea unor măsuri 
inadecvate de rezolvare a problemelor de 
mediu de pe depozitele de sterile proveni-
te din exploatarea minereurilor neferoa-
se: plantare de arbori şi arbusti direct în 
steril sau cu pământ de împrumut, reali-
zarea unor gărduleţe de coastă etc., toate 
aceste măsuri având efecte favorabile 
doar pe termen scurt, în special pentru 
combaterea eroziunii hidraulice şi eolie-
ne. Aceste măsuri sunt însă ineficiente în 
prevenirea oxidării şi acidulării sterilelor 
depozitate. Astăzi majoritatea depozitelor 
de sterile miniere şi de flotaţie cu 
conţinuturi de sulfuri, mai vechi de 15-20 
ani, sunt supuse unor puternice fenome-
ne de degradare prin oxidare bacteriană, 
conducând la grave fenomene de poluare 
cu consecinţe asupra mediului înconjură-
tor şi a stării de sănătate a populaţiei. 
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 În urma derulării unui studiu aprofundat, asupra unei arii protejate de importanţă naţiona-

lă şi internaţională, referindu-ne la Parcul Naţional Buila Vânturariţa, a fost întocmit un tabel cu 

date istorice, mai vechi şi actuale cu privire la ariile protejate. În tabelul elaborat au fost introduşi 

anii şi momentele de referinţă, precum instaurarea unei arii protejate, apariţia primelor Organizaţii 

Neguvernamentale de Mediu, clasificarea lor pornind de la anumite structuri şi trăsături, etc.  

 Acest tabel nu conţine informaţii inovative, ci o structurare cronologică a unor informaţii 

culese din diferite documente relevante şi ştiinţifice. S-a considerat de mare folos pentru cei intere-

saţi de „primii paşi” în conservarea naturii.  

 

 

Un scurt istoric al Ariilor protejate, 
din lume şi din România 
 

Miruna GHINDEANU 

A
Anul 

Arii protejate în lume A
Anul 

Arii protejate în Ro-
mânia 

1
1856 

Sanctuar pentru animale sălbatice în Italia, Grand Para-
diso. 

1
1467 

Este atestată documentar 
braniştea dăruită de Mircea cel 
Bătrân Mănăstirii Cozia, branişti-
le fiind locuri oprite sau rezervate 
care au apărut probabil prima 
dată în secolul XIV, în care ni-
meni nu avea voie să intre pentru 
a tăia lemne, a cosi fân, a paşte 
vite, a prinde peşte sau a culege 
fructe fără acordul stăpânului. 

1
1872 

Primul parc naţional al lumii: Parcul Naţional Yellow-
stone. Acesta a fost desemnat de legile S.U.A ca „parc 
public sau loc de relaxare în beneficiul şi pentru bucuria 
oamenilor”(Eagles, 2002). 

1
1904 

Prima rezervaţie naturală din 
spaţiul românesc: Codrul secular 
Slătioara. 

1
1879 

Primul Parc naţional în Australia. 1
1928-
1944 

Perioada de pionerat privind con-
servarea naturii şi ariile protejate 
în România. În anul 1928 la Cluj 
a avut loc primul congres al natu-
raliştilor din România, unde la 
propunerea lui Emil Racoviţă a 
fost adoptată o hotărâre privind 
elaborarea legii referitoare la pro-
tecţia naturii în România. 

1
1891 

Prima rezervaţie forestieră (S.U.A) 1
1950 şi 
1954 

Anul de adoptare a Decretului 
privind ocrotirea naturii, respec-
tiv de elaborare a regulamentului 
de aplicare al acestuia. 

1
1898 

Primul parc în Africa de Sud, Rezervaţia de animale 
Sabi, acum Parcul Naţional Kruger. 

1
1973 

Se adoptă prima lege privind pro-
tecţia mediului înconjurător. 
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 Acţiunile de conştientizare sunt foarte 

1
1903 

Primul refugiu pentru animale sălbatice în Pelican Is-
land, Florida (S.U.A) 

1
1990 

Se constituie 13 parcuri naţionale 
în fond forestier. 

1
1909 

Suedezii declară mai multe Parcuri Naţionale. (Stanciu, 
2009) 

1
1993 

Se întocmesc studiile pentru con-
stituirea parcurilor naţionale şi se 
înfiinţează ARBDD – Adminis-
traţia Rezervaţiei Biosferei Delta 
Dunării. 

1
1911 

Canada a creat prima agenţie de protecţie a mediului 
numită Biroul de Guvernare al parcurilor. 

1
1995 

Se adoptă o nouă formă a Legii 
protecţiei mediului. 

1
1916 

În S.U.A ia naştere Serviciul Naţional al parcurilor. 
(Eagles, 2002) 

2
2000 

Se adoptă Legea 5 privind apro-
barea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional – Secţiunea a 
III-a arii protejate, care prezintă 
pentru prima dată într-un act nor-
mativ lista ariilor protejate de 
interes naţional existente la data 
respectivă. 

1
1933 

Conferinţa pentru protejarea Florei şi faunei. (Dudley, 
2008) 

2
2001 

Apare primul act normativ al 
ariilor protejate şi pentru conser-
varea biodiversităţii, OUG 
236/2000 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei si 
faunei sălbatice, aprobată prin 
Legea 462/2001. 

1
1935 

A fost desemnată prima arie protejată marină în S.U.A 2
2003 

Se adoptă acte normative specifi-
ce ariilor protejate, care legiferea-
ză limitele acestora, fac precizări 
referitoare la zonarea internă şi la 
măsuri speciale de management 
şi stabilesc procedura de încre-
dinţare în administrare. Acestea 
sunt Hotărârea de Guvern 230, 
Ordinul de Ministru 552, Ordinul 
de Ministru 850. 

1
1948 

Ia naştere IUCN (International Union for Conservation 
of Nature) în luna octombrie ca International Union for 
the Protection of Nature (IUPN) în urma unei conferinţe 
internaţionale în Fontainebleau, Franţa. (http://
www.iucn.org/about/) 

2
2004 

Hotărârea nr. 2151 din 30 
noiembrie 2004 privind 
instituirea regimului de arie 
naturală protejată pentru noi 
zone, printre care şi PARCUL 
NAŢIONAL BUILA 
VÂNTURARIŢA. 

  

1
1962 

Prima conferinţă în care Naţiunile Unite au alcătuit Lis-
ta Ariilor protejate, listă recunoscută de guvernarea sta-
telor lumii. (IUCN (1971) United Nations List of Natio-
nal Parks and Equivalent Reserves. ) 

2
2005 

Declararea prin HG nr.1581 a 
Parcului Naţional Defileul Jiului, 
a 3 rezervaţii naturale şi a primei 
arii de protecţie specială avifau-
nistică, Pădurea Ciuaşului. 
  

1
1972 

Se adoptă Convenţia Patrimoniului Mondial, având ca 
scop conservarea patrimoniului natural şi al celui cultu-
ral. (UNESCO (2010) World Heritage Centre-he World 
Heritage Convention. United Nations Education, Scien-
ce and Communication Organisation (UNESCO).) 

2
2006 

Desemnarea Parcului Natural 
Lunca Mureşului ca sit RAM-
SAR - Zona Umedă de Impor-
tanţă Internaţională. 



32 

 

Acum ne vom opri putin asupra judeţului Cluj. În cele ce urmează vom pre-

zenta ariile protejate de interes internaţional şi naţional din judeţul Cluj.  

Mi-am dorit foarte mult, ca studenţii şi nu numai, să cunoască aspecte unice 

şi deosebite care se află foarte aproape de noi, la câţiva kilometri de oraşul nostru 

Cluj Napoca, şi de care unii poate nu au auzit niciodată.  

Prin acest articol, nu foarte stufos, sper să fac un preview al celor ce vor ur-

ma. Se doreşte ca fiecărei arii protejate să i se dedice o mică descriere în numerele 

viitoare. Vor fi prezentate, mai ales, aspectele de interes peisagistic, floristic şi fau-

nistic.  

Tabel 2: Ariile protejate de interes naţional şi internaţional din judeţul Cluj 
 

1
1975 

Convenţia RAMSAR, în Iran, unde îsi are 
începutul lista Zonelor Umede de impor-
tanţă internaţională. (Ramsar (2000) A brief 
history of the Ramsar Convention.) 

2
2007 

Sunt desemnate ariile speciale de importanţă 
avifaunistică (SPA) prin HG nr.1284/2007 
privind declararea ariilor de protecţie specială 
avifaunistică,dar şi a siturilor de importanţă 
comunitară (pSCI) prin Ordinul de Ministru 
nr.1964/2007 privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată a  siturilor de impor-
tanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România. 
(Stanciu, 2009) 
  

1
1974 

UNESCO introduce conceptul de Rezer-
vaţie a Biosferei. 

2
2008 

Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Arii 
Protejate (ANAP) prin Hotărârea de Guvern 
nr. 1320 din octombrie 2008, ea este ne-
funcţională din păcate, având în administrare 
un singur parc natural. (http://www.anpm.ro) 

1
1978 

IUCN publică prima categorisire a ariilor 
protejate. 

2
2011 

Legea Nr. 49 din 2011 pentru aprobarea Or-
donanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, con-
servarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice. 

1
1979 

Uniunea Europeană adoptă Directiva Pă-
sări, acum înlocuită de versiunea din 2009, 
Arii de protecţie specială pentru păsări. 
(European Commission (2007) Natura 
2000: About.) 

    

1
1981 

IUCN stabileşte World Database on Protec-
ted Areas (WDPA) 

    

1
1992 

Directiva Habitate, Ariile de conservare 
specială (SACs). Alături de Ariile speciale 
de protecţie a păsărilor (SPAs) formează 
NATURA 2000 (reţeaua pentru arii proteja-
te a Uniunii Europene) (European Commis-

    

1
1996 

Reţeaua EMERALD, în urma Convenţiei 
de la Berna cu privire la Conservarea Fau-
nei şi habitatelor europene. 

    

2
2003 

Alianţa pentru extincţie zero, previne ex-
tincţia prin identificarea şi salvarea areale-
lor cu specii ce se află într-un pericol ime-
diat. 

    

2
2008 

Ariile de mare importanţă ecologică şi bio-
logică adoptate în cadrul Convenţiei Biodi-
versităţii (CBD) din anul 2008. 
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Sperăm ca v- am trezit inte-

resul.  

Legături link: 

http:// biodiversita-

te.mmediu.ro/ romanian-

biodiversity/despre-arii-protejate/arpm/regiunea-nord-vest-cluj-napoca/arii-naturale-protejate-de-importanta-nationala 

http://www.naturatransilvaniei.ro/p/despre-noi.html 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Index:Arii_protejate_%C3%AEn_jude%C5%A3ul_Cluj 

http://www.acorcluj.ro/index.php/situri-natura-2000-in-cluj 
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Conferinţa Internaţională “Young Researchers in Life 
Sciences” 
 

Diana BOGDAN   Sebastian PORAV  

               
 
Pentru perioada 23-27 iulie, înainte de a-şi lua o bine-meritată vacanţă, Organizaţia 
Studenţilor pentru Natură, şi-a propus organizarea unei conferinţe internaţionale 
pentru tinerii implicaţi în studiul Ştiinţelor Vieţii.  
Conferinţa se va desfăşura la Facultatea de Biologie şi Geologie Cluj-Napoca, iar par-
ticipanţii vor fi selectaţi pe baza unei metodologii prestabilite de către echipa de pro-
iect, după care, în funcţie de tema aleasă, vor fi încadraţi într-una dintre cele  două 
secţiuni ale conferinţei: ecologie sau biologie experimentală. 
Alte detalii privind desfăşurarea evenimentului vor apărea în curând, atât pe site-ul 
organizaţiei, cât şi pe cel al facultăţii. 
 
 DE CE ne-am dorit ca această conferinţă să aibă loc? 
Vom începe spunând că, prin definiţie, conferinţa reprezintă o discuţie organizată pe 
baza unor scurte expuneri asupra unei teme de actualitate (în acest caz, teme ştiinţi-
fice) purtate de câţiva vorbitori, în faţa şi cu participarea publicului, motiv pentru 
care acest tip de eveniment creează mediul perfect de inspiraţie pentru tinerii cer-
cetători. Totodată le oferă oportunitatea de a forma legături strânse cu persoane ale 
căror pasiuni şi domenii de cercetare reprezintă un punct comun. 
Motivul principal pentru care s-a dorit realizarea acestei conferinţe, la nivel inter-
naţional, este acela de a forma un spectru cât mai larg de viziuni şi metode de cer-
cetare. 
 
Totodată, considerăm că sesiunile de comunicare studenţeşti reprezintă o experienţă 
aparte, în care, pe lângă prezentarea celor mai importante realizări ştiinţifice din an-
ul precedent, sub îndrumarea cadrelor didactice, avem şi oportunitatea de a întâlni 
colegi din alte centre universitare europene şi de a face schimb de opinii şi cu-
noştinţe. 
Nu în ultimul rând, în opinia noastră, astfel de evenimente au un impact pozitiv 
asupra participanţilor şi organizatorilor, atât prin faptul că le oferă concurenţilor 
posibilitatea de a se face remarcaţi în domeniul lor de studiu, cât şi datorită experi-
enţei acumulate în urma susţinerii lucrării. De asemenea, participarea, consemnată 
prin obţinerea unor premii şi distincţii, constituie un plus în CV-ul pe care, în viitorul 
apropiat aceştia vor fi nevoiţi să îl prezinte potenţialilor angajatori.  
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Apis mellifera 

Teraxacum officinale 


