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      Cei care au cu adevărat o pasiune își găsesc întotdeauna un mod de a 

o exprima. Revista Bio-ME este modul nostru, al studenților de la                

Facultatea de Biologie și Geologie, de a transmite această pasiune pentru 

știință, pentru informație și pentru cercetare. Periodic, încercăm să 

oferim publicului nostru articole interesante care să conțină teme de         

actualitate, curiozități ale lumii vii și, implicit, să îi încurajăm pe cei               

interesați să își urmeze pasiunea, pentru că, mai presus de orice, ea              

vibrează în inima și mintea fiecăruia. 

 

Echipa BIO-ME 
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Ce reprezintă Ora Pământului?  

       Un prim răspuns, acela pe care toată 

lumea îl cunoaș te, de altfel, este că Earth 

Hour reprezintă o miș care care se caracte- 

rizează prin stingerea luminilor, fie la nivel 

individual, fie sunt antrenate ș i diverse            

comunităț i din societate. Apariț ia acestei 

acț iuni s-a datorat necesităț ii conș tientizării 

la nivel global a problemei observată              

pretutindeni: schimbările climatice. Aș adar, 

iniț iativa de a rezolva pe cât posibil această 

problemă a pornit pe data de 31 Martie 2007 

de la WWF- Australia care au organizat 

pentru prima dată Earth Hour în Sydney. 

Numărul celor care au crezut în această    

acț iune ș i au stins luminile pentru o oră a 

ajuns la 2,2 milioane de oameni. Acel               

moment a rămas în amintirea oamenilor ca 

fiind Ora Pământului.  

      Încă de atunci, anual Ora Pământului se 

sărbătoreș te în ultima sâmbătă din luna 

Martie, zi foarte apropiată de echinocț iu, 

pentru ca toate oraș ele să aibă parte de           

întuneric în intervalul 20:30-21:30. În anii 

care au urmat, Ora Pământului nu a fost 

sărbătorită numai în Sydney, ci din contră. 

Numărul participanț ilor la acest eveniment 

a crescut de la an la an. În 2008 existau deja 

25 de ț ări, 370 de oraș e ș i 50 milioane de  

oameni care s-au alăturat acestei miș cări. În 

2010 s-a ajuns la 88 de ț ări ș i 4 000 oraș e. 

Anul 2011 a presupus 128 de ț ări implicate 

cu 4 616 oraș e ș i un număr crescând de        

oameni conș tienț i de necesitatea unui mediu 

mai puț in ameninț at de schimbările                 

climatice. Anul 2014 a antrenat mai mult de 

7 000 de oraș e, iar în prezent s-a ajuns la 2 

miliarde de susț inători din peste 162 de ț ări.  

      Mesajul transmis rămâne acelaș i: 
problemele cauzate de schimbările climatice 

ș i de consumul suplimentar al diferitelor 

resurse. Tocmai din această cauză, din 2011 

Earth Hour a intrat într-o altă etapă,            

numită „Mai mult decât o oră pentru 

planetă” (Beyond the Hour), care presupune 

pe lângă stingerea luminilor ș i încurajarea 

oamenilor de a se angaja în acț iuni pentru 

mediu ș i la schimbarea comportamentului 

civic al acestora din punct de vedere                  

ecologic.  

      România sărbătoreș te Ora Pământului 

din anul 2009, iniț ial la un număr de numai 

9 oraș e. Ulterior, însă, ș i anume în anul 

2012 Bistriț a, Timiș oara ș i Satu Mare au 

câș tigat titlul de Capitale Earth Hour 

România.  

OSpN ș i Earth Hour

       În anul 2015, Ora Pământului s-a 

sărbătorit pe data de 28 Martie. Conș tienț i 
de apropierea acestui eveniment ș i                      
entuziasmul de a mai desfăș ura încă un   

proiect de succes, voluntarii Organizaț iei 

Studenț ilor pentru Natură au început să se 

întâlnească, să discute diverse idei ș i să 

elaboreze o întreagă activitate pe seama 

acestui eveniment. Nu a contat că vremea de 

afară a fost cu ninsoare sau cu soare, că 

ș edinț ele au început la ora 8 ș i s-au sfârș it 
poate chiar dupa 3-4 ore de povestit, dar a 

contat entuziasmul ș i determinarea           

Diana Galea, Biochimie anul I 

Facultatea de Bilogie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

 

ACTIVITATEA OSPN 
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voluntarilor de a se implica. Această atitu-

dine ne-a determinat chiar să apelăm la 

Primăria Cluj-Napoca ș i Cluj-Napoca 2015–

Capitală Europeană a Tineretului pentru a 

duce la un alt nivel iniț iativa OSpN. 

Răspunsul din partea acestora a fost unul 

pozitiv.  

      Astfel că în data de 28 Martie urma să 

ne îndreptăm spre Piaț a Unirii pentru a 

stinge iluminatul stradal ș i a o marca cu 

lumânări 60+, ce reprezintă tocmai acea oră 

în care ne angajăm să lăsăm Pământul să 

respire ș i să petrecem timp cu prietenii, 

amintindu-ne să ne distrăm cu ei fără a 

lăsa tehnologia de orice formă să intervină.  

      Cel puț in, toț i cei prezenț i în Piaț a 

Unirii asta au făcut. Chiar dacă ziua de 28 

Martie nu ne-a permis să aranjăm un 

număr mai mare de lumânări ș i să realizăm 

un text mai vizibil datorită vântului, am 

avut borcane decorate de către voluntarii 

OSpN. Aceș tia au organizat înainte cu o 

săptămână un atelier de creaț ie, intitulat 

”Pimp your borcan”, în care au venit cu 

multe plase pline cu borcane ș i le-au pictat 

într-un mod cât mai creativ ș i colorat. În 

acest mod, în ziua de 28 Martie am reuș it 
să ne ț inem lumânările aprinse pentru a 

marca un 60+ în Piaț a Unirii.  

     Tot atunci, atmosfera a fost întreț inută 

ș i de cascadorii cu focul ș i un concert pe     

moment. Artistul organizaț iei, Vlad Vancea, 

a avut ș i inspiraț ia de a adapta niș te             

versuri care se potriveau contextului, de 

exemplu: „ș i strigă Veta, ai salvat Planeta”. 

     Tot în acea zi, la Cinema Mărăș ti a avut 

loc proiecț ia unui film tematic, The 11th 

Hour. Impactul ș i concluziile la care s-a 

ajuns ulterior au fost semnificative ș i au 

ajutat la conș tientizarea problemelor de  

mediu. Pentru că sincronizarea a fost cât          

s-a putut de perfectă, de dimineaț ă un alt 

număr considerabil de voluntari OSpN au 

participat la acț iunea de împădurire a 

Pădurii Baciu organizată de CERT Transil-

vania.  

      În final, se poate observa că Ora 

Pământului nu a fost uitată în Cluj-Napoca 

ș i datorită unor oameni extraordinar de  

creativi, dedicaț i ș i implicaț i, am reuș it să 

marcăm acest eveniment într-un mod               

original ș i plăcut, am conș tientizat pe de-o 

parte gravitatea situaț iilor de mediu, dar 

am ș i marcat această sărbătoare prin multă 

voie bună, multe zâmbete ș i, mai ales, 

amintiri frumoase ș i unice.  

Mulț umim voluntarilor implicaț i în                 

organizare ș i participanț i la evenimente!  
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     Iată-ne ajunși la cea de-a doua ediție a               

Simpozionului Internațional „Young Researchers in 

BioSciences”, un simpozion prin care vrem să 

aducem împreună studenți la nivel de licență sau 

absolvenți de licență care lucrează în domeniul        

științelor biologice și care vor să-și împărtășească 

munca atât într-un mediu formal, cât și non-formal.  

     Cine poate participa? 

     Oricine este interesat sau lucrează în domeniul 

științelor biologice și vor să își împărtășească munca. Prin 

aceasta vrem să creăm o platformă internațională 

prin intermediul căreia noi generații de cercetători să își 

poată împărtăși experiențele și munca de cercetare, să facă 

schimb de idei și, de ce nu, să stabilească viitoare 

colaborări pentru a spori inovația științifică încă din fazele 

incipiente ale carierei. 

 

     În acest an, simpozionul va avea loc în zilele 

22-26 Iulie, la Facultatea de Biologie și Geologie 

din Cluj-Napoca. De asemenea, pregătim și în 

acest an câteva surprize pentru participanți, 

deoarece vrem ca fiecare ediție să fie specială, 

să nu fie doar “o altă conferință sau simpozion 

la care au participat”.  

     Prima ediție, de fapt și de drept, a fost                

Simpozionul Național „Tineri Cercetători în    

Științe Biologice” care a avut loc în perioada     

24-25 mai 2013, urmând ca în anul următor 

acest simpozion să fie urcat cu o treaptă mai 

Diana Felicia Bogdan, Biotehnologii Industriale anul III 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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sus (am putea spune chiar mai multe), ajungând să fie un        

simpozion de talie internațională. 

     Participanții anului trecut au fost peste 30 la număr, iar din 

punct de vedere al localizării geografice proveneau din: 

Norvegia, Ucraina, România (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara) și 

Republica Moldova. Care au fost impresiile participanților 

despre ediția trecută? Ei bine, acestea pot fi găsite pe site-ul 

http://www.yrbs.ospn.ro. 

     În ceea ce privește tematica prezentărilor, atât a celor orale, 

cât și a posterelor, acestea au înglobat mai multe arii din              

domeniul Științelor Vieții, lucru pe care ni l-am dorit, astfel încât 

fiecare să poată afla ceva nou din aria care îl pasionează.  

     Totodată, în vederea menținerii contactului cu foștii                   

participanți, dar și cu viitori posibili participanți putem fi                

contactați și pe alte canale sociale, precum: 

Pagina de Facebook: http://www.facebook.com/YRBioSci 

Twitter: http://www.twitter.com/YRBioSciences 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/YRBioSciences 
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      Încă din antichitate, când a fost folosit 

pentru întâia oară cuvântul ”eutanasie” (de 

la cuvintele greceș ti Eu ș i Thanatos, 

însemnând ”bine”, respectiv ”moarte”) de 

către istoricul roman Suetonius pentru a  

descrie moartea lui Caesar Octavian                  

Augustus, practicarea inducerii unei morț i 
uș oare, aș a cum este considerată, bolnavilor 

incurabili a fost un subiect controversat în 

societăț ile umane. Eutanasia a fost legalizată 

pentru prima dată în anul 1935 în Germa-

nia, iar în prezent este reglementată în alte 

10 ț ări, printre care SUA, Canada, Elveț ia, 

Japonia ș i Belgia.  

     Cu scopul de a afla părerile studenț ilor, 

îndeosebi celor de la Facultatea de Biologie ș i 
Geologie din Cluj-Napoca, dar nu numai, în 

legătură cu acest subiect, am creat un 

chestionar pe tema eutanasiei umane,              

realizat pe un eș antion de 35 de studenț i ai 

Facultăț ii de Biologie ș i Geologie din                

Cluj-Napoca ș i Facultăț ii de Biologie din Iaș i, 
iar rezultatele ș i unele dintre răspunsurile 

care ne-au fost date le vom oferi în                    

continuarea prezentului articol.  

 

 

 

 

1.Ce înțelegi prin eutanasie? 

 Un set de tehnici folosite spre a sfârș i 
viaț a unei ființ e cât mai demn ș i nedureros 

posibil. Însemnând, în traducere liberă, 

"moarte bună", eutanasia este relevantă în 

special în domeniul bolilor foarte dureroase 

sau tulburătoare ce deseori nu au niciun fel 

de tratament. 

Bârzan Harald, Biochimie II 

 

Prin eutanasie înț eleg actul in-

tenț ionat prin care se recurge la terminarea 

vieț ii unui pacient cu scopul de a curma 

suferinț a acestuia, moartea considerându-se 

un beneficiu al pacientului. Din nefericire se 

practică nu doar eutanasia umană voluntară 

care are loc cu acordul pacientului, ci ș i eu-

tanasia umană involuntară care se realiz-

ează împotriva voinț ei pacientului sau eu-

tanasia umană pasivă care are loc prin re-

tragerea tratamentului. 

Florian Raula, Biochimie I 

Adelina Maria Milonean & Rusu Dragoș Raul 

Biologie anul II ; Biotehnologii Industriale anul I 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

DISCUȚII, DISCURSURI ȘI DEZBATERI 
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Prin eutanasie înț eleg o metodă de  

producere a morț ii, în cazul în care aceasta 

poate curma suferinț a anumitor indivizi; atât 

suferinț a de natură psihică, cât ș i cea 

emoț ională. 

Jelescu David, Biologie II 

Inducerea morţii prin mijloace chimice 

în cazul în care pacientul îşi dă acordul sau o 

persoană împuternicită să facă asta în cazul 

în care pacientul nu e conştient. 

Olari Lia-Raluca, Biologie II 

 

Eutanasia este o metodă medicală de a 

curma viaţa unui pacient suferind, atunci 

când persoana în cauză este de acord cu 

această decizie şi este în deplinătatea 

facutăţiilor mintale. 

Renata Hajdu, Biochimie I 

 

O metodă medicală prin care un om cu 

o boală incurabilă este omorât fără să sufere. 

Damaschin Bogdan, Biochimie II 

(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaș i) 

 

 

 

2.Opiniile studențiilor care sunt pro 

eutanasiei 

Consider că, precum dreptul la viaț ă, ș i 
dreptul la moarte este un drept fundamental 

al ființ ei umane. Cu alte cuvinte, în cazul în 

care un individ vrea să moară, acestuia ar 

trebui să i se permită acest lucru. Cred că, în 

cazul unui individ care decide că vrea să fie 

eutanasiat, ar trebui să existe un program de 

consiliere psihologică, prin care să se 

încerce ,,vindecarea'' emoț ională a persoanei 

în cauză; dar în cazul în care acesta doreș te în 

continuare eutanasierea, cred că aceasta ar fi 

dreptul persoanei în cauză. Consider că a nu 

permite unei persoane să renunț e la existenț ă 

e la fel de grav precum a nu-i permite să 

trăiască. În ceea ce priveș te persoanele care 

nu pot să îș i dea consimț ământul cu privire la 

propria eutanasie, prefer să las problema pe 

seama eticienilor. 

Jelescu David, Biologie II 

 

 Orice ființ ă umană are dreptul de a 

decide ce se întâmplă cu propria-i viaț ă, mai 

ales dacă suferă de o boală gravă ș i se simte 

neputincios. Dorinț a unui om de a fi eu-

tanasiat exprimă clar faptul că acesta nu-ș i 
doreș te să fie o povară pentru cei din jur ș i 
nici să trăiască precum o legumă. 

Mărgineanu Antonia-Maria, Biotehnologii 

industriale IV 
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Eu cred că acest drept, în urma unei 

decizii informate, poate fi conferit oricărui 

om aflat într-o situaț ie medicală cu prognoză 

profund defavorabilă. În lipsa acestui drept, 

multe persoane aflate în disperare aleg să îș i 
ia viaț a singure, deseori cu urmări                  

traumatice pentru cei apropiaț i. 

Bârzan Harald, Biochimie II 

 

Sunt pro eutanasiei dacă pacientul 

este de acord cu acest lucru, iar dacă pa-

cientul este inconș tient ș i medicii consideră 

că nu mai există nici 0,5% ș anse să îș i revină, 

de asemenea cred că ar trebui să se intervină 

cu eutanasia, desigur cu acordul familiei.  

Oamenii nu ar trebui lăsaț i să sufere atunci 

când e clar că omul cu coasa le suflă în ceafă. 

Alexandru Giulia-Diana, Biologie II 

 

Sunt pro în cazul în care persoana în 

cauză doreș te eutanasia (în cazul în care este 

conș tientă sau a fost chestionată precedent) 

sau rudele persoanei în urma consultării cu 

medicii consideră că persoana este sub              

pragul critic al suravieț uirii ș i este fără 

speranț ă supravieț uirea acesteia. 

Medrea Sonia Ingrid, Biochimie II 

 

Sunt pro eutanasierii atât timp cât e o 

decizie proprie ș i nu are ș anse multe de a 

trăi, nu să decidă alț ii! Pentru a înț elege mai 

bine recomand filmul Mar Adentro (Marea 

dinlăuntru). Filmul este bazat pe povestea 

vieț ii lui Ramón Sampedro, un spaniol,             

mecanic de vas, care a luptat 28 de ani 

pentru dreptul la eutanasie. 

Vele Andreea, Biochimie II 

 

Sunt pro eutanasiei deoarece îmi 

imaginez că o viaţă trăită în durere fizică ș i 
psihică sau una susţinută doar de nişte apa-

rate, fără un creier funcţional, nu este practic 

o viaţă propriu-zisă. Bineînţeles, fac referire 

doar la acele cazuri extreme în care nu există 

o altă soluţie pentru ameliorarea acelei du-

reri. Astfel, consider că această opţiune este o 

alegere foarte grea, dar care urmăreşte doar 

uşurarea de o viaţă care nu mai are de oferit 

decât suferinţă, atât persoanei în cauză cât ș i 
apropiaţilor. Aşa cum am menţionat anterior, 

este o alegere ș i, deci, nu cred că ar trebui 

damnaţi oamenii care recurg la această         

opţiune. 

Pop Emanuel Antoniu, Biochimie I 

 

3. Opiniile studențiilor care sunt 

contra eutanasiei 

 Eutanasia umană nu ar trebui să fie 

una dintre procedurile medicale practicate cu 

uș urinț ă, cu gândul că putem curma astfel 

suferinț a unui om. Alături de avort,                  

eutanasia umană este o crimă, din punctul 

meu de vedere, ș i nu avem deocamdată, ș i 
nici nu cred că ar trebui să avem, un astfel de 

drept asupra oamenilor. 

Diniș  Antonela, Biochimie II 

 

O persoană care recurge la acest gest 

este o persoană disperată ș i are nevoie de 

ajutor. Nu cred că soluț ia la problemele pe 

care persoana le întâmpină este moartea. 

Bocăneală Maricel, Biologie II 

 

Deș i sunt contra eutanasierii, consider 

că unii oameni au dreptul de a alege această 

opț iune în cazul în care aceș tia suferă de o 

boală dureroasă ș i incurabilă. 

Cănilă Rareș , Biochimie II 

 

Pentru că orice om merită să trăiască. 

Damaschin Bogdan, Biochimie II 

(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaș i) 

 

4. Considerați eutanasia ca fiind o 

binefacere sau o crimă? 

Nu poate fi o binefacere din orice 

punct de vedere am privi acest act. De                 

exemplu, unui om suferind de cancer, în 

metastază, i se aplică eutanasia pentru a i se 

curma suferinț a. De unde ș tiu eu că omul 
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acesta nu îș i doreș te să îș i ducă cu greu ș i  
ultimele clipe în care se poate bucura de         

lumina soarelui sau de ciripitul păsărilor? Nu 

o pot considera o binefacere, ci mai degrabă o 

crimă. 

Diniș  Antonela, Biochimie II 

 

Binefacere pentru cei ce suferă de o 

boală dureroasă ș i incurabilă ș i ca o crimă 

pentru cei condamnaț i la moarte (consider că 

închisoarea pe viaț ă ș i izolarea de restul lumii 

e o pedeapsă mult mai corectă pentru un              

individ care a săvârș it orice fel de infracț iune 

extrem de gravă, eutanasierea individului ar 

fi un lux pentru acel individ). 

Cănilă Rareș , Biochimie II 

 

Consider eutanasia ca fiind o                 

binefacere pentru cei care nu mai au nici o 

ș ansă, dar o crimă pentru cei care ar putea 

totuș i cumva să se recupereze. 

Alexandru Giulia-Diana, Biologie II 

 

Ambele, depinde de caz. Dacă                                        

pacientul îș i doreș te, atunci e o binefacere. 

Dacă e obligat ș i nu vrea - o crimă! 

Vele Andreea, Biochimie II 

 

O binefacere. Atât timp cât se                    

realizează strict cu acordul persoanei care 

urmează să fie supusă eutanasiei. 

Moldovan Cristian, Biochimie II 

Din moment ce urmăreşte uşurarea de 

o povară mult prea grea a cuiva, o consider o 

binefacere. 

Pop Emanuel Antoniu, Biochimie I 

 

5.Cum ați privi personalul medical 

care ar efectua eutanasia? 

Pe acel cadru medical l-aș  considera o 

persoană care îș i face datoria, dar care toto-

dată dă dovadă de sânge rece ș i tărie de ca-

racter, pentru că nu oricine poate curma viaț a 

unui om. 

Mărgineanu Antonia-Maria, Biotehnologii 

Industriale IV 

Niș te persoane care au terminat o            

facultate ș i niș te ani de rezidenț iat ș i care au 

experienț ă în domeniul anesteziologiei ș i toxi-

cologiei. 

Bârzan Harald, Biochimie II 

 

Îș i fac datoria dacă acț ionează cu acordul 

persoanei în cauză sau a familiei acestuia. Nu 

cred că ar încălca jurământul deoarece            

eutanasia ar trebui făcută de un specialist. 

Ș amș odan Liana, Biologie II 

 

Ca pe nişte oameni normali, fără 

prejudecăţi. 

Vancea Vlad, Biochimie I 

 

Ca un om normal. Ei fac doar ce li se 

spune, e o parte din meserie la fel ca doctorii 

care produc avorturi. 

Vele Andreea, Biochimie II 

 

L-aș  privi normal ca pe oricare alt              

personal medical. 

Picoș  Răzvan, Biochimie II 

 

 Cu indiferenț ă. Sunt însă curioasă 

cum s-ar privi pe ei înș iș i când ar pune capul 

pe pernă ș tiind că în ziua respectivă au luat 

viaț a cuiva fără un motiv extrem de bine               

întemeiat, ș i sub pretextul curmării 

suferinț ei. 

Diniș  Antonela, Biochimie II 

 

6. Crezi că ar trebui legiferată                   

eutanasia în România? 

 Nu. Aceasta nu ar trebui legiferată 

deoarece ar ridica serioase probleme. Odată 

ce eutanasia va fi legiferată, aceasta nu va 

mai putea fi controlată. Chiar dacă iniț ial a 

fost gândită pentru curmarea suferinț elor 

13 



pacienț ilor arătând ''milă'' ș i ''compasiune'' faț ă 

de durerile lor, eutanasia va fi practicată în 

curând pe scară largă ș i pentru pacienț i cu 

handicap, persoane în vârstă sau chiar copii cu 

infirmităț i. Pe de altă parte, legalizarea              

eutanasiei ar impune o presiune asupra celor 

bolnavi ș i asupra celor care, din cauza 

bătrâneț ii, neputinț ei sau infirmităț ii, ar   

deveni o povară pentru societate ș i familie. 

Astfel ei sunt constrânș i moral să accepte 

acest act. O constatare arată că, deș i scopul 

eutanasierii este de a oferi pacientului aflat în 

suferinț ă o ''moarte uș oară'', pot apărea           

complicaț ii ș i, în loc ca pacienț ii să moară         

rapid, unora le-au luat chiar zile! În orice caz 

exemplele ș i argumentele pot continua. 

Florian Raula, Biochimie I 

 

Da, cred că ar trebui legiferată, deș i 
mentalitatea poporului român încă nu este 

deschisă pentru asta. 

Pop Emanuel Antoniu, Biochimie I 

 

Nu. Ar ieș i un haos total. Motivele 

pentru care sunt de acord cu eutanasia ar fi 

încălcate. Ț ara noastră nu e pregătită. 

Ș amș odan Liana, Biologie II 

 

Da. Constat că sunt tot mai multe                

persoane care aleg să-ș i ia viaț a în tot felul de 

moduri, mai mult sau mai puț in umane, ș i este 

spre binele acestor persoane ș i al apropiaț ilor 

lor ca statul să intervină ș i să creeze o alterna-

tivă mai umană pentru încheierea suferinț ei 

acestora. 

Bârzan Harald, Biochimie II 

 

Nu, nu ar trebui legiferată. Nu o               

consider o tehnică pe care o ț ară civilizată ar 

trebui să o considere o soluț ie. 

Bocăneală Maricel, Biologie II 

 

Da. Cred că ar trebui ca oamenii să  

aibă dreptul de a alege. Bineînț eles că eu văd 

această alegere ca pe o concluzie la care ajungi 

după ce ai fost consiliat de un psiholog, nu  

ceva ce poț i decide singur, peste noapte. 

Mihăese Georgiana, Biologie I 
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       1.  Ce au însemnat anii de            

studenție pentru dumnea-

voastră? În tot acest timp, a           

existat cineva care v -a                   

îndrumat pașii spre ceea ce ați 
devenit? 

            Anii cei mai frumoși, cu prieteniile 

cele mai trainice și cu speranțele cele 

mai mari. Tatăl meu a fost cel care          

mi-a deschis ochii spre ceea ce sunt 

astăzi. 

 

        2.  Ne puteți povesti câte ceva 

despre drumul parcurs până în 

prezent? Ce v-a determinat să 

deveniți profesor? 

            Am început ca dascăl în 

învățământul mediu, la țară, apoi în cel 

liceal la Cluj, după care cariera             

universitară – preparator, asistent  

universitar, șef de lucrări... Cred că la 

asta mă pricep cel mai bine, sper că așa 

simt și generațiile de studenți cu care 

am lucrat împreună în ultimii 25 de 

ani. 

 

        

 

 

 

 

       3.   Sunteți un cadru didactic 

foarte apreciat de către                

studenți. În ce constă secretul și 
cum vă definiți modul de a            

preda? 

            Sincer, cred că pentru a reuși într-o 

anumită direcție trebuie să ai chemare, 

cum se spune la țară. Și mai cred, cu 

tărie, că studenții sunt cei cărora sunt 

dator să le transmit din bruma de              

cunoștințe pe care le am și care, la              

rândul lor, îmi dau zilnic din pofta lor 

nemăsurată de viață... care izvorăște 

din veșnica lor tinerețe. Pentru că             

studenții vor fi pururea tineri, frumoși, 
fără griji și, de aceea, necruțători... Nu 

cred că e un secret, doar că eu nu văd 

ceea ce fac ca pe o meserie, mai curând 

ca pe o bucurie de fiecare zi. Încerc să 

fie o comunicare cu partenerii mei             

sociali, bazată în primul rând pe               

respect și apoi pe nevoia comună de a 

face un lucru bun și de a ne simți bine 

împreună.  Un eminent dascăl de-al 

nostru din studenție ne spunea „ora de 

curs poate fi urâtă, ca un viol sau,  

dimpotrivă, frumoasă, ca o clipă de 

dragoste”. Întotdeauna mi-am dorit ca 

studenții să dorească să vină la orele 

mele, nu s-o facă de teama absențelor. 

 

        4.   Ce așteptări aveți de la cei 

cărora le sunteți profesor? Ce 

fel de schimbări considerați că 

ar fi necesare în educația 

preuniversitară, pentru ca      

Rusu Dragoș Raul & Antonia-Maria Mărgineanu 

Biotehnologii Industriale anul I ; IV 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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absolvenții de liceu să devină 

studenții ideali? 

           Îmi doresc ca studenții mei, peste 

ani, când ne vom revedea să mă               

privească drept în față, zâmbind și să 

mă salute din suflet, nu să-mi evite 

privirea. Schimbări în învățământul 

preuniversitar... păi întâi să meargă 

acolo cei mai buni studenți, care să aibă 

o motivație solidă, inclusiv financiară. 

Și programa trebuie adaptată posibi-

lităților și nevoilor copiilor, nu trebuie 

să fie, ca acum, o etalare a cunoștințelor 

celor care au emanat-o. Avem nevoie de 

o nație sănătoasă și educată, exact ceea 

ce se ignoră de guvernanții de acum. 

 

       5.   Majoritatea studenților sunt 

de acord că practica de vară în 

Delta Dunării este una dintre 

cele mai așteptate perioade ale 

anului universitar. Cât de mult 

contează aceasta pentru un 

viitor specialist și de ce i-ați            
încuraja pe ceilalți să participe?  

           Cred că acolo se verifică eficiența 

orelor de curs și laborator, pe teren. 

Practica de teren e esențială, iar Delta 

Dunării e comoara noastră națională pe 

care trebuie s-o cunoaștem și apoi s-o 

prețuim. În plus, e calea de refacere 

perfectă după o sesiune de vară dificilă, 

în compania colegilor și de ce nu, a 

dascălilor „de suflet” (prietenii știu de 

ce). 

 

 6.   De ce ați ales lichenii ca și        
subiect de cercetare?  

            Când Adam era încă în paradis, 

bunul Dumnezeu i-a făcut cunoștință cu 

Eva și i-a zis „Adame, ea este Eva, acum 

poți să-ți alegi și tu viitoarea soție….”. A 

fost o alegere de care parțial sunt          

responsabil, ei m-au ales pe mine. 

 

       7.   Vă nemulțumește situația 

actuală a cercetării științifice 

din România? Este expresia 

”Publici sau pieri!” cu adevărat 

u n  t r u i s m ?  R e p r e z i n t ă                    

publicațiile cartea de vizită a 

unui cercetător?  

           Pe cine mulțumește?! Ce nu mi se 

pare fair-play e faptul că cercetătorii, 

pentru care am toată stima și               
considerația, sunt puși în aceeași oală 

cu dascălii, toți fiind măsurați, ca în 

patul lui Procust, cu aceeași unitate de 

măsură. Ei asta fac toată ziua, doar  

cercetare, e job-ul lor, noi în primul 

rând trebuie să predăm. Pentru toți  
ziua are doar 24 de ore. Sigur că                  

publicațiile sunt cartea de vizită a unui 

cercetător, așa e și normal. Câtă vreme 

în aprecierea noastră, ca dascăli,           

activitatea didactică nu e apreciată 

DELOC – vezi managementul cercetării 

și condițiile de avansare – nu ne            

stimulează nimeni să fim dascăli mai 

buni. Dimpotrivă. Și atunci cine să-i  

învețe pe studenți?! 
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Reîmpădurirea implică regenerarea 

ariilor de pădure care au fost deteriorate sau 

distruse în prealabil. Uneori, pădurile sunt 

capabile de a se regenera în mod natural, dacă 

rămân suficienț i copaci în apropiere sau dacă 

seminț ele pot fi dispersate în zonele 

despădurite prin intermediul animalelor sau 

al vântului. Cu toate acestea, în cazul           

suprafeț elor de pădure care au fost grav  

avariate este improbabilă o regenerare pe cale             

naturală, fiind necesară replantarea manuală 

a speciilor autohtone de arbori. 

Realizarea reîmpăduririlor este 

necesară, deoarece în fiecare zi arii uriaș e de 

pădure sunt deteriorate sau distruse pe Glob. 

Unele aprecieri sugerează faptul că o                

suprafaț ă de pădure echivalentă cu 36               

terenuri de fotbal este pierdută în fiecare 

minut. Această despădurire este cauzată de 

mai mulț i factori, cum ar fi incendiile,           

defriș area terenului în favoarea dezvoltării 

agriculturii ș i a habitatului uman, exploa-

tarea forestieră, mineritul ș i schimbările              

climatice. 

Pădurile reprezintă o importanț ă 

ridicată din numeroase motive, iar despăduri-

rea este o problemă serioasă care ne afectează 

pe toț i. Pădurile reprezintă atât adăpostul 

unei game uriaș e ș i diversificate de specii de 

animale ș i plante, cât ș i furnizorul de mijloace 

de trai pentru majoritatea oamenilor de pe 

Glob ș i, de asemenea, este o sursă de hârtie, 

lemn, hrană ș i de nenumărate produse                

utilizate în medicină, cosmetică ș i alte              

domenii. Pădurile sunt vitale pentru sănăta-

tea planetei noastre, menț inând ciclul apei în 

natură, prevenind eroziunea solului, totodată 

absorbind ș i depozitând cantităț i enorme de 

dioxid de carbon care contribuie la                   

diminuarea efectelor schimbărilor climatice. 

Copacii preiau dioxidul de carbon pe care noi 

îl expirăm ș i ne oferă oxigenul indispensabil 

în procesul de respiraț ie. Cu cât numărul de 

copaci va fi mai redus, cu atât nivelul dioxidu-

lui de carbon din atmosferă  va spori. În acest 

caz, temperatura medie a planetei va creș te, 

ducând la efecte climatice dezastruoase,            

inclusiv ridicarea nivelului mării ș i                   
favorizarea secetei în unele zone. Cu toț ii 
avem îndatoriri faț ă de mediul înconjurător. 

Robert Manciu, Biologie anul I 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

ȘTIINȚĂ ȘI NATURĂ 
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Nu există substituent pentru 

reîmpădurire ș i nu poate fi determinată o 

metodă mai eficientă de restaurare a 

echilibrului în natură decât prin plantarea 

arborilor ș i, astfel, mărirea zonei împădurite. 

Multe persoane consideră că prin plantarea 

unui puiet pentru înlocuirea fiecărui copac 

tăiat este posibilă regenerarea adecvată a 

pădurilor. În realitate, pădurea se                      

regenerează pe cale naturală. În urma               

exploatării forestiere se vor dezvolta cu             

rapiditate vlăstari deoarece vor dispune de 

mai mult spaț iu ș i de expunere directă la     

lumina soarelui. Cu toate acestea, uneori, 

naturii îi este oferită o mână de ajutor prin  

reîmpădurire. Această intervenț ie umană 

accelerează ciclul ecologic ș i constituie o 

necesitate atunci când regenerarea naturală 

este insuficientă, ori în cazul unei dezvoltări 

mult prea anevoioase a speciilor la sfârș itul 

unor perturbaț ii, cum ar fi: plăgile produse 

de insecte, afecț iuni, incendii sau exploatări 

forestiere. Arborii de la care sunt colectate 

seminț ele pentru acț iuni de împădurire nu 

prezintă paraziț i, având caracteristici fizice 

optime. 

Odată cu intrarea în drepturi a 

primăverii ș i deschiderea sezonului verde al 

voluntariatului clujean, membrii OSpN au 

contribuit cu mult entuziasm la revigorarea 

naturii printr-o acț iune de reîmpădurire        

organizată de CERT Transilvania.                  

Evenimentul a reprezentat cea de-a treia 

ediț ie a acț iunii de împădurire de primăvară 

din cadrul programului „CERT pentru           

mediul înconjurător”. Acesta s-a desfăș urat 

pe data de 28 martie 2015, în Pădurea Hoia, 

având ca obiectiv plantarea a 10.000 de 

puieț i pe o suprafaț ă de două hectare. 

http://awsassets.panda.org/img/_c__wwf_canon__michel_gunther_1_366947.jpg 
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    Odată cu tranziția de la stadiul de 

vânător-culegător la cel sedentar, de               

proto-agricultor, specia umană a început să 

exploateze natura, domesticind atât             

animale, cât și plante sălbatice. Această 

tendință a comunităților umane preistorice, 

de a renunța la stilul de viață nomad pentru 

unul nemigrator constituie o etapă extrem 

de importantă în progresul omenirii, cu            

implicații majore în comportamentul uman 

și ecologia globală. Din momentul în care 

oamenii preistorici au reușit să încrucișeze 

animalele domesticite sau plantele pe care 

le cultivau, a fost inițiat un proces care a 

pavat drumul spre transformarea genetică.  

     Modificarea sau manipularea genetică 

este definită ca fiind procesul prin care             

anumite gene de interes (de exemplu gene 

pentru rezistența la factorii de stres) sunt 

izolate din genomul unui organism și legate 

la ADN-ul altui organism, în vederea 

obținerii unei secvențe noi ce prezintă 

genele dorite. Prin intermediul tehnologiei 

ADN recombinant, metodă dezvoltată la        

finalul anilor '70, se poate efectua transfe-

rul de gene nu doar în cadrul aceleiași 
specii, ci și de la o specie la alta. Principalul 

avantaj constă în apariția caracterelor 

urmărite ce se concretizează într-un timp 

mai scurt, din acest motiv fiind mai             

eficientă decât hibridarea clasică.                  

Organismele modificate genetic, numite și 
transgenice, au o aplicabilitate vastă în          

diverse domenii, de la industria alimentară 

până la cea farmaceutică, însă utilizarea lor 

nu este întâmpinată fără critică, iar contes-

tatarii ingineriei genetice atrag atenția 

celor care o practică asupra unor posibile 

riscuri, dar și asupra unor probleme de 

natură etică sau morală. 

Rusu Dragoș Raul, Biotehnologii Industriale anul I 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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    În secolul 21, omenirea încă se confruntă 

cu sărăcie și foamete pe scară largă,                

îndeosebi în țările aflate în curs de dezvoltare 

unde, subnutriția este una dintre principalele 

cauze ale mortalității infantile. Organismele 

transgenice au fost însă, folosite cu succes 

pentru combaterea problemelor de această 

natură. Într-o astfel de categorie se regăsește 

soiul de orez (Oryza sativa) modificat genetic, 

Golden Rice. Prin crearea acestui genotip s-a 

dorit obținerea unor plante mult mai 

valoroase din punct de vedere nutritiv, în 

acest caz, urmărindu-se sinteza de β-Caroten, 

un precursor al vitaminei A. Materialul          

vegetal se vrea a fi oferit fermelor agricole de 

subzistență (preponderent în India) localizate 

în zonele în care, deficiența de vitamină A 

conduce la moartea multor copii sub vârsta 

de cinci ani, sau determină apariția orbirii. 

     Într-o altă ordine de idei, potențialul  

practic al transgenezei înregistrează o aplica-

bilitate crescută și în cazul extinderii              

arealelor agricole din zonele cu factori de 

stres abiotici puternici. Un exemplu              

concludent ar reprezenta fermele piscicole 

existente în nordul Canadei sau Europei de 

Vest, ferme în care introducerea de pești 
transgenici rezistenți la temperaturi scăzute 

ar influența în mod pozitiv producția și              
implicit, profitul.  

     În domeniul industriei farmaceutice, s-a 

reușit obținerea de medicamente recombi-

nate, anticorpi monoclonali sau vaccinuri. 

Vaccinul pentru hepatita B poate fi               

biosintetizat cu ajutorul unei specii trans-

genice de drojdie.  

     Eventualele riscuri resimțite la nivelul 

sănătății umane sau mediului înconjurător 

reprezintă principalul subiect pe 

marginea căruia s-au născut  

controversele privitoare la          

organismele modificate genetic. 

Unii  oameni de  șt i in ță 

avertizează asupra instabilității 
ecologice, cauzată de răspândi-

rea necontrolată a organismelor 

transformate printre cele 

sălbatice, sau potențialelor 

afecțiuni ce se manifestă în urma 

consumului acestor organisme. 

Companiile biotehnologice       

asigură însă cumpărătorii că iau 

în considerare aceste aspecte, 

produsele fiind supuse unor 

testări riguroase înaintea comercializării. 

Însăși actul modificării genetice a stârnit  

controverse în rândul eticienilor, care          

contestă acest proces din considerente           

morale, etice și chiar religioase. Pe plan             

economic, este dezbătută problema unui       

posibil monopol care s-ar putea ivi în urma 

reglementării produselor transgenice în mai 

multe țări de pe glob. Datorită costurilor mari 

asociate cu organismele modificate genetic, 

economiștii sunt de părere că apariția         

companiilor locale în acest domeniu, ar fi          

suprimată de cele multinaționale. 

     În prezent, cercetătorii continuă să              

dezvolte această tehnologie și chiar încura-

jează răspândirea ei în vederea exploatării 

potențialului pe care îl prezintă.  Deși țări 

precum Brazilia, Argentina, SUA produc     

organisme transgenice, iar companii precum 

Monsanto prosperă, Europa menține presiuni 

asupra acestei practici și insistă asupra unor 

teste mai elaborate.  
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      Medicina naturistă este folosită din cele 

mai vechi timpuri ș i a rămas până în zilele 

noastre una dintre cele mai importante 

ramuri ale medicinei, dar ș i o alternativă 

pentru cei care se feresc de industria farma-

ceutică ș i de consumul medicamentelor    

create pe cale sintetică. Plantele pot avea 

un efect benefic, curativ asupra sănătăț ii 
oamenilor ș i pot ajuta la ameliorarea sau 

chiar la vindecarea unor afecț iuni, fapt 

dovedit ș tiinț ific. Poate chiar din acest      

motiv oamenii de ș tiinț ă le acordă mai          

multă atenț ie ș i încearcă să extragă din ele 

substanț e active (alcaloizi, glicozide,            

flavonozide) ș i să prepare medicamente nat-

urale pentru boli care nu pot fi vindecate 

sau ameliorate pe alte căi. Una dintre 

afecț iunile împotriva cărora plantele pot 

lupta este cancerul.  

     Cancerul este datorat unei creș teri        

haotice ș i rapide a numărului de celule 

dintr-un organism, ceea ce duce la formarea 

unei tumori într-o anumită zonă a corpului 

sau într-un organ, aceasta fiind considerată 

tumoarea principală. Aceste celule se 

înmulț esc anarhic ș i invadează alte ț esuturi 

sau organe învecinate sau aflate la distanț ă, 

formând în acest fel metastaze. Cancerul 

este aș adar rezultatul unei mutaț ii a gene-

lor survenită în timpul diviziunii celulare. 

Ț inând cont de toate cunoș tinț ele din 

medicină, de chimioterapie sau operaț ii,  
acesta nu poate fi stopat în cele mai multe 

cazuri ș i duce la deces.  

     Mortalitatea datorată cancerului a ajuns 

la cote alarmante, iar numărul celor care 

cad victime diferitelor tipuri de cancer 

creș te anual într-un ritm îngrijorător. De 

asemenea metodele obiș nuite de tratare nu 

mai dau rezultatele dorite ș i supun oamenii 

la luni întregi de dureri ș i de stări 

neplăcute. Într-un astfel de moment,                 

specialiș tii îș i întorc gândurile spre alte         

organisme vii pentru a găsi ajutor ș i o 

speranț ă la îmbunătăț irea condiț iilor de 

viaț ă a celor bolnavi, la prevenirea sau        

chiar tratarea acestor 

maladii neîndurătoare.  

     Un astfel de exem-

plu ar fi rădăcina de 

păpădie (Taraxacum 

officinalis) care este 

cunoscută din cele mai 

vechi timpuri drept o 

„buruiană” comună ș i 
este folosită, spre            

exemplu, ca diuretic ș i în tratarea                

indigestiei. Studiile au arătat că extractele 

din rădăcina de păpădie au mare potenț ial 

în cazul melanoamelor, deoarece conț in           

terpene ș i steroizi, care determină apoptoza 

celulelor canceroase prin gradul înalt de 

toxicitate. Acest lucru poate fi asociat cu o 

“sinucidere” a acestor celule, fără a afecta 

însă celulele necanceroase. Mai precis          

componenta chemopreventivă veridică este 

taraxsterolul, dar cercetările biochimice 

sunt insuficiente pentru a determina modul 

exact de funcț ionare a acestora.  

     S-a observat însă faptul că acț iunea     

principală are loc la nivelul mitocondriilor 

celulelor canceroase, unde taraxsterolul   

generează specii de oxigen reactiv (SRO).  

SRO remodelează structura mitocondriilor 

prin generarea unor complexe anormale ale 

lanț ului respirator. Totodată, aceste SRO 

favorizează prin feed-back pozitiv formarea 

unui număr cât mai mare de specii                 

radicalice care cresc riscul apariț iei              

cancerului. Acest proces are loc doar atunci 

când există o producț ie prea mare de SRO, 

altfel acestea fiind utile în procesele             

mitocondriale.  SRO se produc în mod natu-

ral în organismul uman ș i ele pot avea atât 

rol benefic, atunci când se păstrează între 

parametrii anumitor standarde, dar ș i rol 

toxic, nociv, când aceș ti parametri sunt 

depăș iț i, declanș ând apariț ia diferitelor 

http://cf.ltkcdn.net/herbs/images/

std/118616-312x385-Whole_Dandelion.jpg 
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afecț iuni, chiar ș i a unor forme de cancer. 

     O altă plantă care prezintă importanț ă 

medicinală, în principal datorită antioxi-

danț ilor săi, este ș i Camellia sinensis, 

plantă din China folosită la nivel mondial ca 

detoxifiant al organismului, pentru slăbit 

sau ca substituent al cafelei. Din această 

plantă se obț in mai multe tipuri de ceai: 

verde, alb ș i negru, importantă în acest scop 

fiind tehnica de uscare utilizată. Toate cele 

trei tipuri de ceai au luat amploare ca utili-

zare, dar cea mai mare cantitate consumată 

este de ceai verde. Studiile relevă tot mai 

multe întrebuinț ări ale acestuia, mai nou ș i 
posibilitatea de a trata cancerul. Astfel,    

extractul apos din ceaiul verde inhibă proli-

ferarea celulor carcinomului  mamar prin 

stimularea exprimării ș i activării unor             

enzime ce induc apoptoza. Totodată, inhibă 

migrarea celulelor canceroase spre alte zone 

din organism ș i astfel scade riscul 

metastazei în cazul cancerului pulmonar ș i 
hepatic, precum ș i reducerea volumului           

tumorilor existente, fapte observate în           

cadrul studiilor făcute pe ș oareci de labora-

tor. În concluzie, extractul apos de Camellia 

sinensis, mai precis ceaiul verde, are mare 

potenț ial anticancerigen, antimetastazic ș i 
în prevenirea cancerului mamar, dar nu     

numai.  

     Ceaiul alb, obț inut fără fermentaț ie, este 

consumat datorită antioxidanț ilor,             

vitaminelor, mineralelor, uleiurilor volatile, 

flavonozidelor ș i altor polifenoli conț inuț i, 
care au rol antioxidant, antiviral, antifun-

gic, antibacterian ș i, nu în ultimul rând,      

anticancerigen. Mecanismele care sugerează 

importanț a pentru sănătatea organismului 

sunt datorate enzimelor care produc 

eliminarea de oxigen reactiv, implicării în 

semnalizarea celulară ș i rolului in detoxi-

fiere sau în constituirea punctelor de control 

în ciclul celular. Caspazele, proteaze de            

cisteină care declanș ează apoptoza celulară, 

sunt conț inute de extractele de ceai alb ș i 
determină așadar moartea programată a 

celulelor canceroase în primele 24-48 de ore 

de la administrarea lor, fără a afecta  însă 

celulele sănătoase. Efectele citotoxice ș i     
antiproliferative ale extractelor de Camellia 

sinensis constau în activarea caspazelor 8 ș i 
9, inducând apoptoza pe cale mitocondrială. 

Aș adar, studiul demonstrează efectele         

anticancerigene, de protejare a ADN-ului ș i 
antioxidante ale extractelor de ceai alb,           

inhibând astfel proliferarea cancerului de 

colon ș i determinând apoptoza celulelor  

canceroase, fără a fi toxice fibroblastelor 

normale, fiind un potențial agent 

chimioterapeutic.  

     Ceaiul negru este obț inut prin fermen-

tarea frunzelor de Camellia sinensis, fiind 

cunoscut pentru prevenirea atacului de 

cord, aterosclerozei, bolii Parkinson ș i 
pentru reducerea riscului de apariț ie a          

cancerului mamar, ovarian ș i de colon. 

Ceaiul negru conț ine polifenoli, consideraț i 
antioxidanț i puternici, care reduc cantitatea 

de metale reactive din organism, fiind      

capabile apoi să catalizeze formarea de          

radicali hidroxil reactivi. Cel mai important 

aspect este doza de extract de ceai negru 

administrată, deoarece s-a observat că o  

singură doză nu are niciun efect, pe când un 

număr mai mare de doze poate duce la 

apoptoza celulelor canceroase. Studiul 

demonstrează astfel că ceaiul negru ar 

putea juca un rol important în prevenirea 

cancerului, însă pentru aceasta este 

necesară continuarea administrării dozei 

http://equimercado.org/wp-content/uploads/2013/03/flores-de-te.jpg 
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optime. Studiile actuale asupra extractelor de 

ceai negru au confirmat capacităț ile antipro-

liferative ș i genotoxice ale acestuia în ceea ce 

priveș te cancerul de colon ș i cancerul de sân.  

     Atenț ia cuvenită trebuie acordată nu doar 

angiospermelor, ci ș i gimnospermelor, aici 

vorbind ș i de Cephalotaxus sp. Cephalotaxus 

harringtonia conț ine homoharringtonină, un 

alcaloid aprobat de USFDA (United States 

Food and Drug Administration) drept              

tratament pentru leucemia mieloidă. Astfel,   

s-a ajuns la studii care cercetează potenț ialul 

anticancerigen al altor specii de Cephalotaxus. Spre exemplu, specii de Cephalotaxus griffithii 

conț in asemenea compuș i, însă efectele atiproliferative ale alcaloizilor diferă de tipul de celule 

ș i de dozele administrate. Altfel spus, compuș ii reacț ionează specific la diferite forme de cancer. 

În general, acț iunea lor se manifestă prin blocarea ciclului celular ș i declanș area procesului 

apoptotic al celulelor canceroase, dar ș i prin stagnarea celulelor cu ADN deteriorat în faza G2 a 

ciclului celular, permiț ând refacerea acestuia,  cu ajutorul proteinelor p53. Este din nou             

evidenț iat rolul caspazelor-9 care declanș ează calea mitocondrială ș i a caspazelor-8 care              

declanș ează moartea celulară. Dezavantajul este existenț a telomerazelor care inhibă apoptoza 

celulară ș i cresc rezistenț a celulelor canceroase faț ă de medicamentele anticancerigene. În           

concluzie, extractul de Cephalotaxus griffithii are efect antiproliferativ, apoptotic, dar poate 

totodată creș te rezistenț a faț ă de medicamente, fiind considerat unul dintre cele mai puternice 

citostatice.   

     Un gen de plante discutat de-a lungul timpului, din speciile căruia se extrag componente 

biologice active, este Phyllanthus.  Recent, oamenii de ș tiinț ă ș i-au îndreptat atenț ia spre         

specia Phyllanthus engleri, care creș te în zona Zimbabwe, Tanzania, ș i în a cărei scoarț ă ș i 
rădăcină se ș tia că se găsesc substanț e toxice. Ultimele studii au explicat modul în care                 

cercetătorii au izolat din scoarț a de P. engleri două guanine sesquiterpene, englerinele A ș i B, 

capabile să inhibe proliferarea cancerului renal. Spre deosebire de alte tratamente împotriva 

cancerului renal, substanț ele active din această specie sunt specifice ș i potente pentru a      

dezactiva celulele canceroase. Acest lucru îl realizează prin activarea proteinelor TRPC4 ș i 
TRPC5, ucigaș e ale celulelor renale canceroase ș i care nu le afectează pe cele sănătoase.               

Rezultatele pozitive ș i promiț ătoare au făcut ca acest proiect să fie aprobat ș i finanț at de             

Institutul Naț ional al Cancerului deoarece se doreș te obț inerea unui potenț ial medicament. 

     Aș adar, studiile din ultimii ani relevă tot mai mult importanț a plantelor în tratarea bolilor, 

iar extractele din plante surprind prin proprietăț i anticancerigene, ce stopează proliferarea 

celulelor canceroase sau determină apoptoza lor, lăsând intacte celulele sănatoase ș i ajutând 

astfel la îmbunătăț irea calităț ii vieț ii oamenilor. Prin urmare, aceste extracte pot fi considerate 

o metodă alternativă pentru tratarea cancerului ș i merită atenț ia cuvenită din partea                     

cercetătorilor, deoarece plantele nu se opresc niciodată din a ne suprinde prin proprietăț iile lor 

iar astfel este demonstrată încă o dată relaț ia crucială dintre om ș i plantă. 
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     Plantele vasculare sunt caracterizate de 

prezența a două sisteme anatomice tubulare 

universale: 

- xilemul, sistemul proeminent, ce                  

contribuie la transportul apei și sărurilor 

minerale preluate din sol și conduse spre 

organele și structurile fotosintetizante.  

- floemul, vizibil în mică măsură, conduce 

produșii fotosintezei în toată planta, pentru 

hrănirea celulelor, dar și în organele și 
structurile de depozitare. 

     O consecință a evoluției și vastei specia-

lizări a celulelor vegetale sunt alte două  

sisteme tubulare, nu atât de comune               

precum cele menționate anterior, dar               

complexe din punct de vedere anatomic și 
fiziologic. Acestea sunt larg răspândite 

printre speciile regnului Plantae, având și o 

importanță semnificativă.  

     Componentele tubulare sunt specializate 

în secreția, depozitarea și/sau eliberarea 

fizică de metaboliți secundari, fiind                

reprezentate de canalele secretoare și cele 

laticifere. Laticiferele sunt structuri secre-

toare formate din rețele de celule prozenchi-

matice care au rolul de a-și depozita                 

propriul produs secretat – latexul. Inițial, 

termenul de „latex” (lat. latex = fluid) era 

asociat oricărei substanțe fluide secretate în 

plantă. Mai apoi, definea un amestec            

coloidal complex format din microparticule 

de polimeri dispersate într-un mediu apos.  

     Din punct de vedere structural,                 

laticiferele sunt de două tipuri: articulate 

sau nearticulate. Laticiferele nearticulate 

sunt cele unicelulare, plurinucleate, ramifi-

cate sau nu, a căror dezvoltare se realizează 

printr-o creștere intensă, ajungând chiar la 

zeci de centimetri lungime. Atât în timpul 

dezvoltării embrionare, cât și în timpul 

creșterii plantei, laticiferele nearticulate 

cresc prin cariokineză și se ramifică sau nu, 

creând un sistem care se va extinde în toată 

planta. Unele ipoteze afirmă că acest proces 

de creștere ar avea loc pe cale schizogenă, 

astfel că celula, fiind mică inițial, crește și 
se extinde în spațiul intercelular existent, 

pentru ca mai apoi să se dezvolte și mai 

mult prin mărirea turgescenței, ipoteză  

similară cu cea care afirmă că procesele de 

apărare și de răspuns în cazul rănirii 

plantei ar fi declanșate tot pe cale                  

schizogenă. (Pickard, W. F., 2008) 

     Acest tip de laticifere se întâlnește în 

mod frecvent la subfamilia Asclepiadoideae 

și la familia Euphorbiaceae. Pe de altă 

parte, laticiferele articulate diferă de cele 

nearticulate prin modul lor de formare și 
prin faptul că sunt constituite din mai       

multe celule uninucleate.  

     Procesul de formare începe încă din       

embrion, dintr-un grup de celule dispuse în 

șir, aflate în meristemele apicale radiculare 

și caulinare. Celulele respective cresc, iar 

pereții celulari dintre ele se dizolvă, 

formând astfel niște structuri tubulare       

numite vase de latex care, la rândul lor, se 

extind în toată planta, putând fi anastomo-

zate între ele, sau nu. 

     Acest tip de laticifere este comun la 

speciile familiilor Papaveraceae precum și 
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la speciile de arbori de cauciuc ai familiei     

Euphorbiaceae. De asemenea, se mai 

întâlnește la familiile Moraceae (arborele de 

cauciuc de Panama - Castilla elastica) și 
Asteraceae (Taraxacum sp.). În general, am-

bele tipuri de laticifere sunt localizate la 

plantele mature, în toate organele: rădăcină, 

tulpină, frunze și chiar fructe, o localizare 

particulară fiind țesutul cortical. 

     Pe de altă parte, în ceea ce privește fiziolo-

gia structurilor laticifere, este necesar a fi 

menționat faptul că modul lor de acțiune se 

bazează pe starea continuă de turgescență a 

celulelor. Astfel, dacă un organ al plantei și, 
implicit, celulele care îl formează, suferă o 

leziune de natură mecanică (rupere), latexul, 

datorită presiunii crescute din vacuola              

centrală în care este depozitat, ”erupe” din 

celula lizată, acoperind tot spațiul creat în  

urma rănirii. 

     În cele mai multe cazuri, latexul este o 

substanță albă; uneori poate avea și culoarea 

galben, portocaliu sau roșu. Acesta se                

coagulează în prezența aerului și prezintă o 

compoziție chimică bogată, ce cuprinde               

alcaloizi, taninuri, gume, rezine, proteine și 
glucide, cu rol de apărare împotriva atacului 

prădătorilor și rol antibacterian. În literatura 

de specialitate există publicații bazate pe                

cercetări ale căror concluzii au fost acelea că 

latexul are o concentrație de substanțe de 

apărare de 500-1000 de ori mai mare decât 

orice alt țesut vegetal, la unele specii fiind 

toxic chiar și pentru plantă. O serie de experi-

mente au demonstrat că dăunători precum 

melcii, omizile sau diferite insecte nu                  

consumă părțile plantei care posedă canale 

laticifere, latexul fiind nociv pentru unii          

dintre ei. 

     Din punct de vedere celular și molecular, 

în urma unor studii ce dovedesc lipsa                  

cloroplastelor din laticiferele mature 

(Sacchetti și colab., 1999) și a presupunerilor 

că acestea nu prezintă plasmodesme 

funcționale cu celulele învecinate, se poate 

afirma că celulele își obțin substratul energe-

tic pe cale apoplastică, acest lucru lăsând 

„urme” electrogene ale unui transport            

membranar activ asupra comportamentului 

electrofiziologic al celulei. Astfel, încărcarea 

nutrienților în laticifere, se va face pe cale 

simplastică între floem și parenchimul             

existent, de la floem până la celulele secre-

toare. De aici, încărcarea propriu-zisă în            

laticifer va avea loc in mod apoplastic          

printr-un sistem proteic membranar de 

transport, de tip simport al H+  cu o 

monozharidă (Bouteau și colab., 1999). Mai 

apoi, nutrienții primiți vor fi folosiți atât 

pentru asigurarea substratului energetic, cât 

și ca precursori în sinteza latexului. Dovada 

constă în existența unui reticul endoplasmic 

neted de tip tubulos bine dezvoltat, aparatului 

Golgi cu numeroși dictiozomi, precum și de 

numărul mare de leucoplaste, în celulele       

secretoare. 

     Laticiferele sunt larg răspândite în regnul 

Plantae, fiind prezente la peste 40 de familii, 

monocotiledonate și dicotiledonate, cât și la 

unele ferigi și gimnosperme. Este important 

de menționat faptul că structurile laticifere 

nu sunt caracteristice regnului vegetal, 

putând fi întâlnite și la reprezentanți din reg-

nul Fungi (ex: Buretele iute – Lactarius piper-

atus). 

     Latexul are o importanță deosebită pentru 

om, printre principalele sale întrebuințări 

Castilla elastica 
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regăsindu-se producerea de cauciuc natural 

și medicamente opiate. Cel mai căutat         

produs obținut din latex este cauciucul           

natural, ce are o gamă largă de aplicații, dar 

și diferiții derivați ai acestuia sunt folosiți la 

fabricarea mănușilor chirurgicale, caterelor, 

baloanelor sau saltelelor. Principala specie 

de la care se recoltează cel mai mult latex în 

acest scop este arborele de cauciuc (Hevea 

brasiliensis).  

     De o importanță majoră pentru om este 

și latexul macului opiaceu (Papaver              

somniferum) folosit în obținerea analgezi-

celor puternice și a sedativelor, precum             

codeina și morfina. Alte aplicații constau în 

producerea de gumă de mestecat, din                 

latexul plantei Dyera costulata, sau a                  

diferitelor forme de lipici și vopseluri, ceea 

ce se bazează pe proprietatea latexului de a 

se coagula în prezența aerului, în urma 

evaporării apei. 

     Structurile secretoare de latex sunt              

rezultatul unor lungi procese evolutive de 

specializare și adaptare la mediu, iar 

prezența lor confirmă un fapt deja cunoscut, 

și anume că plantele sunt organisme            

complexe, înalt specializate și de o                  

importanță crucială pentru specia umană. 
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      Ernst Mayr îl denumea pe Platon ,,marele anti-erou al evoluției’, datorită enunțării de 

către acesta a teoriei formelor. Conform acestei teorii, în spatele oricărui obiect sau fenomen 

ar sta o idee, o formă  ideală a acestuia care determină forma existenței obiectului în lumea 

reală. Aceste ,,forme’’ sau arhetipuri, cum le-a denumit Platon, își au sălașul într-o lume a 

ideilor, care deși imaterială este mai reală decât lumea materială  în care se manifestă   

arhetipurile. Speciile, în concepția lui Platon, ca orice alt tip de obiecte, sunt manifestări di-

recte ale arhetipurilor din lumea ideilor, fiind lipsite astfel de orice capacitate de schimbare, 

de modificare a formei lor. 

      Ideile lui Platon cu privire la 

formele obiectelor au fost              

transmise mai departe discipolu-

lui acestuia,  Aristotel, și școlii 

stoice de filozofie. Aceste idei au 

dăinuit, datorită influenței lui   

Aristotel, pe parcursul întregii 

perioade medievale,  f i ind               

integrate în viziunea creștină 

asupra lumii. În ciuda acestui 

fapt, atât unii din filozofii                

dinaintea lui Platon, cât și unii 

din cei care i-au urmat au avut 

idei cu privire la potențialul de 

schimbare a unei specii. 

      Aristotel ar putea fi considerat, fără  putință  de a exagera, părintele biologiei. În                 

lucrările sale, acesta descrie diverse specii de animale, meditează  asupra existenței               

unui ,,suflet’’,  descrie diverse structuri atomice și clasifică speciile de animale în funcție de o 

scală naturală, în organisme superioare și organisme inferioare.  Animalele sunt clasificate 

în relație cu această scală ierarhică a vieții, fiind ordonate în funcție de complexitatea         

structurală și funcțională. Pozițiile acestora pe scara vieții sunt fixe, speciile neavând, în      

concepția aristoteliană, capacitatea de a evolua. 

      Marele teolog creștin Augustin din Hippo (354-430) respingea o lectură ad litteram a 

Genezei, sugerând că unele specii ar fi putut apărea din ,,descompunerea’’ altora,  de-a             

lungul unor perioade lungi de timp. 

 

 

http://www.bekesmmk.hu/wp-content/uploads/2015/03/platon.jpg 

27 

Platon 



       Odată cu căderea Imperiului Roman, aceste idei despre evoluția speciilor au fost date 

uitării în Europa, dar au fost preluate de filozofii islamici care au continuat să  le dezvolte. 

Aceștia au transmis mai departe idei cu privire la evoluția animalelor din forme mai puțin 

complexe și a omului din animal, ba chiar și idei despre evoluția viului din neviu. 

 

 

          

     La sfârșitul secolului al XVIII-lea, marele naturalist Georges-Louis Leclerc, Contele de   

Buffon, vorbea despre specie ca despre o varietate supusă schimbării, sub influența factorilor 

de mediu. Acesta considera că toate speciile au evoluat dintr-un număr de specii originale,  

fiind adeptul teoriei generației spontane, conform căreia organismele au apărut de la sine, în 

mod spontan. De asemenea, în lucrarile sale, Buffon teoretizează și o origine mecanicistă a 

Pământului,  respingând astfel orice influență supranaturală. 

      Naturalistul Erasmus Darwin, bunicul lui Charles Darwin, considera că toate organismele 

actuale se trag din forme simple, care trăiau în mâl. În jurnalul său intim, Darwin precizează 

că, deși în fragedă tinerețe venise în contact cu ideile bunicului său, acestea nu l-au influențat 

foarte mult. 

     Concepția evoluționistă darwiniană a fost posibilă în mare parte datorită progreselor         

înregistrate în geologie și paleontologie. În 1788,  James Hutton, părintele geologiei moderne, 

a  propus concepția uniformitariană, conform căreia scoarța Pământului a ajuns la forma     

actuală în urma acțiunii unor procese și forțe (eroziune și sedimentare) care au acționat 

dintotdeauna asupra scoarței terestre, ajungând de-a lungul unei perioade întinse de timp să 

îi dea acesteia forma actuală. Această concepție a fost opusă concepției catastrofiste, conform 

căreia, suprafața terestră a fost modelată de evenimente violente, bruște și de scurtă durată, 

așa numite ,,catastrofe’’. Hutton credea că prin înțelegerea proceselor care au loc pe Terra, 

precum eroziunea și sedimentarea, s-ar putea estima vârsta planetei. 

     Ideile lui Hutton au fost cuprinse și dezvoltate de către geologul și botanistul Charles Lyell 

în lucrarea sa ,,Principiile geologiei’’ (1830),  idei care au avut un puternic impact asupra lui 

Darwin. 

     Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, geologul englez William Smith, a început să studieze 

dispunerea straturilor de rocă, punând astfel bazele stratigrafiei. Smith a dezvoltat o metodă  

de identificare a acestor straturi de rocă pe baza fosilelor găsite în acestea.  

     Naturalistul  Georges Cuvier a pus bazele paleontologiei și a anatomiei comparate prin 

compararea organismelor fosile cu cele actuale. Acesta a extins taxonomia lui Linné, grupând 

clasele în încrengături, și a introdus în această taxonomie atât speciile vii cât și cele fosile. De 

asemenea, Cuvier a fost unul dintre principalii susținători ai concepției catastrofiste și cel care 

a confirmat veridicitatea extincțiilor. Azi este cunoscut faptul că geologia actuală a fost creată 

atât prin procese de lungă durată, precum eroziunea și sedimentarea, cât și prin fenomene 

catastrofale, bruște și de scurtă durată. 

       Ieșirea completă a științei de sub influența teologiei creștine s-a produs în secolul                   

al XVII-lea, sub influența filozofiei mecaniciste a lui René Descartes (1596-1650). Această 

filozofie avea la bază ideea că universal este asemănător unei mașini, care funcționează după 

un mecanism precis, nemaifiind necesară ideea unei influențe divine. În continuare, au fost 

formulate teorii mecaniciste conform cărora viața, Pământul și chiar Universul au luat 

naștere de la sine, fără nici o influență divină.  

     În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Carl Linné pune bazele taxonomiei, creând 

sistemul de nomenclatură binominală. Cu toate acestea, Linné era un adept al fixismului, 

respingând orice fel de teorie evoluționistă. 
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     Anatomia comparată a fost, de asemenea, un domeniu care a adus puternice dovezi în        

sprijinul evoluției speciilor prin selecție naturală. Marele anatomist Richard Owens a fost un 

important colaborator al lui Darwin, în ciuda conflictului care a avut loc între cei doi ca urmare 

a concepțiilor fixiste ale celui dintâi. 

     În 1809, naturalistul Jean-Baptiste Lamarck propune teoria transformismului. Conform 

acestei teorii, speciile evoluează datorită unei forțe interne, care determină evoluția acestora 

spre forme mai complexe din punct de vedere structural. După  Lamarck, eforturile indivizilor 

pot duce la dobândirea de către aceștia de noi caractere, care vor fi ulterior transmise                   

descendenților (mecanism cunoscut ca transmitere a caracterelor dobândite). Astfel, la baza 

evoluției speciei se află eforturile indivizilor de a se adapta la noile condiții de mediu. De               

asemenea, conform lui Lamarck, speciile existente nu au toate un strămoș comun, ci unele au 

apărut în mod spontan. 

     În 1859, Charles Darwin publica ,,Originea speciilor’’ , lucrarea care va pune bazele teoriei 

evoluționiste moderne. Darwin pune la baza evoluției biologice conceptul de selecție naturală; 

astfel, organismele se află într-o continuă concurență și doar cele mai bine adaptate vor                   

supraviețui și își vor transmite mai departe caracterele. 

     Pentru a explica ereditatea (transmiterea caracterelor de la părinți la urmași), Darwin a          

introdus teoria pangenezei, conform căreia în momentul reproducerii mici particule, denumite 

”gemule”, sunt formate în celulele organismului și transmise către organele genitale. Astfel, în 

timpul reproducerii, informația referitoare la întregul organism poate fi transmisă urmașilor. 

Darwin a încercat să folosească această teorie, ca o teorie complementară teoriei evoluției prin 

selecție naturală, încercând să explice cu ajutorul ei reproducerea sexuată, ereditatea, precum 

și regenerarea celulară. Această teorie este respinsă complet odată cu enunțarea de către               

Mendel a legilor eredității. 

     Idei asemănătoare cu privire la evoluția biologică avea și naturalistul și exploratorul Alfred 

Russel Wallace, care a ținut o corespondență intensă cu Darwin pe această temă și,din câte se 

pare, a renunțat la ideile sale în favoarea lui Darwin. Aceste idei l-au ajutat pe Wallace să          

inițieze un nou domeniu de studiu: biogeografia. 

     De asemenea, în ceea ce-l privește pe Wallace, este foarte cunoscută o anumită discuție           

dintre Darwin și acesta, privitoare la coada păunului. Wallace a început să manifeste unele 

îndoieli cu privire la supremația selecției naturale, aducând ca argument păunul care, cu coada 

sa bogată și puternic colorată, se deplasează mai greu și poate fi detectat foarte ușor de către 

eventualii prădători. Lui Darwin i-a luat aproximativ 

zece ani să resolve această problemă. 

     În 1871,  Darwin își publica răspunsul la această 

problemă în ,,Descendența Omului și Selecția Sexuală’’. 

Coada păunului, conform lui Darwin, are rolul de a le 

indica femelelor condiția fizică a masculilor,  permițân-

du-le acestora să se acupleze doar cu masculii cel mai 

bine adaptați. Cu cât coada masculului este mai bogată 

și mai puternic colorată, cu atât acesta este mai bine 

adaptat la mediul în care trăiește. Această selecție a 

partenerilor de împerechere poartă numele de selecție 

sexuală, care le permite doar celor mai bine adaptați 

indivizi să-și transmită genele. 
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DISCIPULIS NATURAE– MARI OAMENI DE ȘTIINȚĂ 

(1910-1997) 
Tudor Băltoiu,Ecologie și Protecția mediului   

Absolvent al Facultății de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

"Ce este un om de ştiinţă înainte de toate? Este un om curios 

care se uită printr-o gaură a cheii, gaura cheii naturii,             

încercând să afle ce se întâmplă." - Jacques Cousteau 

Jacques Yves-Cousteau rămâne cunoscut în toată lumea drept un explora-

tor francez ce s-a făcut remarcat în mai multe domenii de activitate: om de 

știință, realizator de documentare, conservaționist, fotograf, autor,                     

inventator și cercetător. Un membru al Academiei Franceze, Cousteau a 

fost un pionier al conceptului de conservare marină și, împreună cu Émile 

Gagnan, a dezvoltat Aqua-lung, primul sistem eficient de respirație               

subacvatică. 

            Jacques Yves-Cousteau s-a născut pe 

11 iunie 1910 în Saint-André-de-Cubzac, 

Gironde, Franța. Studiile superioare le-a 

început în 1930 la École Navale pe care l-a 

absolvit cu gradul de ofițer de artilerie. 

 În Toulon, în timp ce servea pe vasul 

Condorcet, Cousteau a efectuat primele sale 

experimente subacvatice cu ajutorul          

prietenului său Philippe Tailliez care i-a 

oferit o pereche de ochelari subacvatici               

rudimentari. Pe lângă activitatea sa de 

ofițer, Cousteau a servit și în Serviciul de 

Informații al Marinei Franceze și a fost              

trimis în misiuni în China, Japonia și Uni-

unea Sovietică. 

 Al Doilea Război Mondial a marcat 

un punct de cotitură în evoluția 

scufundărilor. În 1940, după stabilirea zonei 

de ocupație germană în Franța, familia lui 

Cousteau s-a refugiat în Megève unde 

Jacques s-a împrietenit cu Marcel Ichac. În 

1943 cei doi au câștigat un premiu din     
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partea Congresului pentru Filme Documen-

tare pentru realizarea primei pelicule 

franceze filmate sub apă, Par dix-huit mètres 

de fond ("18 metri adâncime"), realizat în  

anul precedent fără a folosi echipamente de 

respirație subacvatică. 

 Tot în 1943, Cousteau și Ichac au            

realizat filmul Épaves în care au utilizat 

primele două prototipuri ale sistemului Aqua

-lung, realizate de compania Air Liquide 

după instrucțiunile lui Cousteau și ale lui 

Émile Gagnan. 

 Cousteau nu a fost inventatorul           

primului sistem de respirație subacvatică. În 

1939 a utilizat un sistem de respirație            

subacvatică dezvoltat în anul 1926 de coman-

dorul Yves le Prieur. Totuși, Cousteau nu era 

mulțumit de timpul permis de acest sistem 

pentru explorarea subacvatică. Astfel, a 

adăugat un detentor inventat în anul 1942 de 

Émile Gagnan care prelungea durata de 

respirație subacvatică. În 1943 Cousteau a 

încercat pentru prima dată acest sistem         

Aqua-lung care a permis în sfârșit explorarea 

subacvatică pentru un timp mai îndelungat. 

 În 1946 Cousteau și Philippe Tailliez 

au prezentat filmul Épaves amiralului         

Lemonnier care le-a oferit responsabilitatea 

de a înființa Groupement de Recherches Sous

-marines (Grupul de Cercetări Subacvatice) 

din cadrul Marinei Franceze. 

 În 1948 Cousteau a pornit în prima sa 

expediție în Marea Mediterană la bordul 

vasului Élie Monnier împreună cu un echipaj 

ce a inclus și pe Marcel Ichac. Această echipă 

a efectuat o explorare a epavei romane            

Mahdia de pe coasta Tunisiei. A fost prima 

operațiune arheologică subacvatică folosind 

sisteme de scufundare moderne și a deschis 

drumul pentru arheologia subacvatică. 

Această expediție a fost transpusă pe film 

sub numele de Carnet de plongée de                

Cousteau și Ichac, film ce a fost prezentat în 

1951 la Festivalul de Film de la Cannes. 

 Primele aventuri ale lui Cousteau au 

fost relatate în prima sa carte, The Silent 

World: A Story of Undersea Discovery and 

Adventure, scrisă în colaborare cu Frédéric 

Dumas și publicată în 1953. Un aspect        

interesant este decizia lui Cousteau de a 

scrie cartea în limba engleză, deși el era 

francez (Cousteau a petrecut o parte din 

copilăria sa în Statele Unite și vorbea fluent 

limba engleză). Cartea a fost tradusă în 

aproximativ 22 de limbi, s-a vândut în peste 

5 milioane de exemplare și a format baza   

documentarului The Silent World din 1956 

care a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai 

bun film documentar. De asemenea, a primit 

premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de 

la Cannes, fiind primul și singurul film      

documentar până în 2004 care să câștige 

acest premiu. 

 În această carte, Cousteau a prevăzut 

în mod corect existența abilităților de               

ecolocație ale marsuinului (Phocoena               

phocoena). A relatat că vasul său, Élie              

Monnier, se îndrepta spre Strâmtoarea               

Gibraltar când a început să fie urmărit de un 

grup de marsuini. Cousteau a schimbat              

cursul cu câteva grade față de cursul optim 

prin centrul strâmtorii iar marsuinii l-au      

urmat timp de câteva minute, după care s-au 

îndreptat din nou spre centrul strâmtorii. 

Era evident faptul că știau unde se afla     

cursul optim, chiar dacă oamenii nu știau. 

Cousteau a concluzionat că cetaceele au o 

abilitate ce funționează asemănător                

sonarului, un concept încă destul de nou la 

acea vreme pentru submarine. 

 În 1950 Cousteau a închiriat nava         

Calypso de la Thomas Loel Guinness pentru 

suma simbolică de un franc pe an, l-a           

reechipat sub forma unui laborator mobil 

pentru cercetare pe teren și a fost principalul 

său vas pentru filmări și scufundări până în 

1996. 

 În 1957 a fost ales director al 

Muzeului Oceanografic din Monaco, un post 

pe care l-a deținut până în 1988. Doi ani mai 

târziu, în 1959, a fost implicat în înființarea 

Confédération Mondiale des Activités            

Subaquatiques și a servit ca președinte al 

acestei federații între 1959 și 1973. Tot în 

1959, cu ajutorul lui Jean Mollard, a                     

construit SP-350 Denise, un vehicul             

subacvatic experimental capabil să 
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găzduiască doi oameni și să se scufunde până 

la o adâncime de 350 de metri. Acest experi-

ment de succes a fost repetat în 1965 cu două 

vehicule ce au coborât până la adâncimea de 

500 de metri. 

 În 1964 a realizat documentarul 

World Without Sun (Le Monde sans soleil), al 

doilea său documentar care să câștige     

Premiul Oscar pentru cel mai bun film                

documentar. 

 În 1966, în urma întâlnirii cu mai 

multe posturi americane de televiziune, 

Cousteau a pus bazele seriei de documentare 

The Undersea World of Jacques Cousteau, o 

serie ce a rulat între 1966 și 1976 și care a 

fost difuzată în peste 100 de țări. A doua 

serie de documentare, The Cousteau Odyssey, 

a rulat între 1977 și 1982, printre alte serii. 

Spre deosebire de prima serie, The Cousteau 

Odyssey nu se axa pe diferite specii, ci 

urmărea îngrijorarea sa tot mai mare privind 

distrugerea mediului. Per total, Cousteau a 

lăsat în urmă peste 120 de documentare de 

televiziune iar programele sale au primit 

peste 40 de nominalizări la Premiile Emmy, 

cele mai importante premii acordate pentru 

televiziune. 

 În 1973, bucurându-se de celebritatea 

sa și de sprijinul multor oameni, Cousteau a 

înființat Cousteau Society în încercarea de a 

atrage atenția privind degradarea                  

ecosistemelor lumii subacvatice. Organizația 

s-a dezvoltat rapid și a ajuns să numere 

300.000 de membri în toată lumea. 

 Deși mulți critici au pus la îndoială 

afirmațiile sale științifice, Cousteau nu s-a 

considerat niciodată un expert în vreun                    

domeniu. Filmele și cărțile sale - care includ 

seria Undersea Discoveries în opt volume și 
seria enciclopedică Ocean World în 21 de  

volume – beneficiază de o calitate lirică ce 

prezintă marea sa iubire pentru natură. 

Totuși, acest optimism era adesea eclipsat de 

grijile sale privind mediul. Cousteau a 

demonstrat adesea, probabil mai mult decât 

oricare dintre contemporanii săi, cum se              

deteriorează calitatea mediului terestru și 
acvatic și cum această distrugere este 

ireversibilă. 

 Cousteau a continuat să vorbească 

public despre problemele de mediu până spre 

sfârșitul vieții sale. În 1992 a fost invitat la 

Conferința de la Rio de Janeiro pentru Mediu 

și Dezvoltare a Organizației Națiunilor Unite 

și a rămas un consultant de bază pentru 

Națiunile Unite. În ultimii săi ani de viață a 

planificat construcția navei Calypso 2 care să 

înlocuiască nava sa originală. Aceasta, în 

valoare de 20 de milioane de dolari, urma să 

fie propulsată prin energie solară și să              

includă echipamente pentru un studio de      

televiziune, laborator maritim și facilități 
pentru transmisiune prin satelit. Totuși, 
acest plan nu a fost dus la final deoarece 

Cousteau a decedat pe 25 iunie 1997 în               

Paris, Franța, la vârsta de 87 de ani. 

 De-a lungul vieții sale, Jacques              

Cousteau a primit numeroase distincții. În 

1961 a fost decorat cu Medalia de Aur din 

partea National Geographic Society de către 

președintele american John Fitzgerald                

Kennedy. În 1972 a fost numit Comandant al 

Legiunii de Onoare; în 1985 a primit Marea 

Cruce a Ordinului Național de Merit iar în 

același an a primit Medalia Prezidențială a 

Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din 

Statele Unite, din partea președintelui 

Ronald Reagan. În 1987, grație activității 
sale în domeniul televiziunii, Cousteau a fost 

inclus în Television Hall of Fame din Statele 

Unite. În 1988 a devenit membru al                 

Academiei Franceze.  

 Orașul său natal, Saint-André-de-

Cubzac, i-a adus un omagiu prin inaugu-

rarea "rue du Commandant Cousteau", o 

stradă ce conduce spre casa sa natală pe care 

a fost montată o placă comemorativă . 
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TIMP LIBER 

Claudia Țugui, Biochimie anul I 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

“Cosmos, odisee în timp și spațiu” este 

seria de 13 episoade-documentar realizate în 

2014, avându-l în prim-plan pe celebrul                   

astrofizician Neil DeGrasse Tyson. Acest               

documentar are la bază cartea lui Carl Sagan, 

”Cosmos”, și este unul dintre cele mai                       

îndrăznețe încercări de popularizare a științei 

din ultimii ani. Pe parcursul celor 13 episoade, 

Neil DeGrasse Tyson ne invită la bordul Navei 

Imaginației pentru a începe călătoria pe              

făgașul fascinant al universului. De la materia 

neagră, la evoluția vieții pe Pământ; de la 

ADN la fizica cuantică, această călătorie are 

menirea de a trezi curiozitate în ochii unui 

adult și fascinație pentru știință în cei ai unui 

copil. 

 Față de seria originală, realizată de 

Carl Sagan în anul 1980, care se încheia cu 

avertizarea și presupusele consecințe ale unui 

război nuclear, Cosmos, odisee în timp și             
spațiu atrage atenția cu privire la schimbările 

climatice și trage un semnal de alarmă,               

pentru ca viitoarele generații să facă schimba-

rea care va asigura viitorul omenirii. 

 Pe lângă date științifice și teorii,         

documentarul mai prezintă biografiile unora 

dintre cei mai marcanți oameni de știință:                 

Isaac Newton, Albert Einstein, Edmond               

Halley, Joseph von Fraunhofer, Galileo Galilei 

și mulți alții. De asemenea, se explică în              

detaliu procesul cercetării, care a dus la desco-

periri remarcabile, dar și confruntările și                  
persecuțiile pe care oamenii de știință le-au 

avut de înfruntat de-a lungul timpului. 

 În ceea ce privește aspectul tehnic al 

documentarului, acesta abundă de efecte      

speciale și animații menite să facă accesibil 

universul științific telespectatorilor, indiferent 

de vârstă și de pregătirea științifică a                     

acestora. Așadar, de la organitele celulare de 

la nivel microscopic până la imensitatea spați-
ului cosmic, grafica și animația sunt fidele 

realității științifice, calitatea acestora fiind 

una superioară. Însă frumusețea nu constă 

neapărat doar în estetica documentarului, ci și 
în faimoasa retorică a prezentatorului. Astfel, 

ni se oferă perspective deosebite asupra unor 

elemente din natură, precum interiorul unei 
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celule sau o planetă îndepărtată, iar explica-

țiile foarte elocvente ale lui Neil Tyson nu dau 

greș în a spori cunoștințele audienței despre 

subiectul prezentat. 

 Desigur, seria nu a fost ocolită de                

controverse, atât de natura științifică, precum 

cele din jurul originii universului, cât și                 
culturală, legate de istoria științei în civiliza-

ția occidentală. De asemenea, seria a fost               

criticată de creaționiști, pentru că, în opinia 

lor, promovează o credință oarbă în teoria      

evoluționistă. Încă de la debutul seriei s-au 

iscat controverse când, în primul episod, a fost 

prezentată  persecuția din perioada renascen-

tistă a călugărului și astronomului Giordano 

Bruno de către Biserica Catolică. Acesta a 

afirmat că nici soarele, nici pământul nu            

reprezintă centrul universului, ceea ce a dus 

la arestarea și executarea lui de către                      

Biserică. S-a afirmat că această scenă                      

prezentată  în documentar este un atac ne-

drept asupra Bisericii Catolice. 

 În ceea ce mă privește, această serie de 

documentare nu pune accentul numai pe             

cunoaștere, ci și pe conștientizarea viitorilor 

cercetători și oameni de știință să pună mereu 

la îndoială autoritatea (”question authority”, 

așa cum se obișnuiește să se spună în                        

documentar), să aibă curajul să demoleze            

vechile teorii științifice, atât timp cât acestea 

nu mai sunt valabile și cercetătorii au motive 

solide să o facă. De asemenea, curiozitatea și 
curajul de a înfrunta necunoscutul ne                    

determină să realizăm progrese științifice. 

 Una dintre cele mai                

marcante imagini, în opinia mea, 

este cea a ”calendarului cosmic”, o 

metafora folosită în documentar 

pentru a măsura timpul în univer-

sul nostru. De exemplu, dacă am 

putea comprima toată vârsta               

universului în cele douăsprezece 

luni ale calendarului, toată istoria 

umanității ar ocupa ultimele            

secunde din ultima zi de decembrie 

a anului. O altă scenă a fost aceea 

în care s-a prezentat înrudirea  

diferitelor specii de animale și plante din 

punct de vedere genetic. Datorită faptului că, 

în diferite măsuri, împărtășim aceleași               
secvențe din codul nostru genetic cu toate            

celelalte ființe vii, este plauzibilă ideea că  

toate vietățile au un strămoș comun, care în 

urmă cu milioane de ani a reușit să se adapte-

ze condițiilor de mediu și în urma căruia viața 

s-a diversificat, dând astfel naștere la                  

multitudinea organismelor vii din istoria      

Terrei, până la cele pe care le putem vedea și 
azi. 

        În concluzie, seria-documentar Cosmos, 

odisee în timp și spațiu prezintă procesul  

omenirii de cunoaștere a originilor sale și a 

universului. De la antici la renascentiști și 
până în epoca modernă, seria reunește nume 

marcante din istoria științei, care au contri-

buit la progresul umanității și au pregătit 

drumul pentru noile generații care vor urma, 

generații care au menirea de a păstra și a        

duce mai departe moștenirea științifică și        
culturală lăsată de înaintași. 

Referințe: 
Hill K. (2014, Iunie 9). Season Review: Cosmos: A Spacetime Odyssey. Regăsit pe http://nerdist.com/season-review

-cosmos-a-spacetime-odyssey/ 

Gryboski, M. (2014, Martie 11) ”Cosmos” Accused of Taking a Jab at Catholics. Regăsit pe 

http://www.christianpost.com/news/cosmos-accused-of-taking-a-jab-at-catholics-115976/ 
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3. Pe lângă faptul că este un parc naț ional, acesta este ș i o rezervaț ie naturală pentru tigri 

bengalezi (Panthera tigris tigris), situată în vestul Bengalului din India. 

 

4. Este un parc naț ional situat în Tenerife, în Insulele Canare, ce are importanț ă globală în 

furnizarea de dovezi pentru procesele geologice care stau la baza evoluț iei insulelor           

oceanice, fiind cel mai vechi parc naț ional din Spania. 

 

6. Este singurul parc naț ional din Malawi care a fost creat pentru a proteja peș tii ș i               
habitatele acestora. În acest parc se găsesc sute de specii de peș ti, aproape toate fiind 

specii endemice, importante pentru studiul evoluț iei. 

8. În inima Assam-ului, acest parc este unul dintre ultimele zone din estul Indiei neatinse 

de prezenț a omului. Acesta este locuit de 

cele mai mari populaț ii din lume de 

rinoceri indieni (Rhinoceros unicornis), 

bivoli de apă indieni (Bubalus arnee),    

Rucervus duvaucelii syn. Cervus           

duvaucelii. 

 

9. Parcul aflat în partea de vest a lanț ului 

muntos Huyaiyu din China afiș ează o 

gamă unică de împădurire datorită           

concentraț iei stâncilor de granit sub formă 

de piloni ș i vârfuri: 48 de vârfuri  ș i 89 de 

piloni, dintre care multe se aseamănă cu 

siluete umane ș i animale. 

 

11. Este situat în partea de est a Cubei, 

în provinciile Holguín ș i Guantánamo. A 

fost denumit astfel în cinstea unui              

cercetător german care a fost pe insulă în 

anii 1800 ș i 1801. Prezintă o geologie 

complexă ce a dat naș tere unor                 

ecosisteme ș i specii de neegalat în               

insulele Caraibe ca de exemplu:             

Amazona leucocephala, Aratinga euops,            

Campephilus principalis, Chondrohierax 

wilsonii, Eleutherodactylus iberia, 

Mellisuga helenae, Nyctiellus lepidus,  

Solenodon cubanus, Trichechus manatus. 

 

14. Parcul este situat pe coasta de vest a insulei Newfoundland din Canada, acesta oferind un 

exemplu rar al procesului de coliziune al plăcilor tectonice, unde se pot observa scoarț a 

oceanului din adâncuri ș i mantaua Pământului unite. Mai mult, fenomenul de glaciaț iune 

oferă zonei peisaje spectaculoase cum sunt: platoul alpin. fiordurile, văile glaciare, 

stâncile abrupte, cascadele ș i numeroasele lacuri. 
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Unul dintre ultimele locuri unde se găsesc Rhinoceros unicornis.  
http://tezpuronline.in/link_page/images/21.jpg 

Piloni din interiorul parcului aflat în China.  
http://funmozar.com/wp-content/uploads/2014/07/sanqingshan-2.jpg 

http://tezpuronline.in/link_page/images/21.jpg
http://funmozar.com/wp-content/uploads/2014/07/sanqingshan-2.jpg


 

16. Parc situat în largul coastei Pacificului din Costa Rica, fiind singura insulă din estul 

Pacificului ce prezintă pădure tropicală. Lumea subacvatică a parcului a devenit celebră 

datorită scafandriilor, care au ajuns la concluzia că este cel mai bun loc pentru a vedea 

specii precum: Alopias superciliosus, balena albastră (Balaenoptera musculus), Megaptera 

novaeangliae, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata. 

 

18. Este situat în Morona, Santiago, Chimborazo ș i Tungurahua, provinciile Ecuadorului. În 

acest parc există doi vulcani activi: Tungurahua ș i Sangay ș i un vulcan inactiv El Altar. 

 

21. Este un parc, dar în acelaș i timp o rezervaț ie naturală din estul Tadjikistanului, în care se 

află cea mai lungă vale glaciară din afara regiunii Polare. Această zonă cuprinde specii ale 

florei atât din regiunea de sud-vest, cât ș i al centrului Asiei. De asemenea, parcul 

adăposteș te mamifere rare precum: leopardul zăpezilor (Panthera uncia), Capra sibirica ș i 
Ovis ammon polii. 

 

22. Parcul este marcat de piloni            

spectaculoș i din piatră care ating o 

înălț ime de aproximativ 100 m, situaț i 
de-a lungul malurilor râului Lena, în 

partea centrală a Republicii Sakha 

(Yakutia). Ei au fost produș i de clima-

tul continental extrem din regiune, cu 

un interval de temperatură anual de 

aproape 100 de grade Celsius, de la -

60° C în timpul iernii până la +40° C în 

timpul verii. 

 

24. La poalele Himalayei, se află unele dintre puț inele vestigii neperturbate din regiunea       

Terai, care înainte se întindea până în Nepal ș i India. Acest parc prezintă unul dintre 

puț inele zone de refugiu ale tigrului bengalez (Panthera tigris tigris). 

 

27. Parcul se află în Panama, reprezentând puntea de legătură dintre două continente ș i care 

conț ine o varietate excepț ională de habitate: plaje nisipoase, coaste stâncoase, păduri de 

mangrove, tropicale montane ce conț in faună sălbatică remarcabilă. Speciile emblematice 

ale parcului sunt: Alouatta pigra, Aotus trivirgatus, Ateles fusciceps ssp. Rufiventris,             

Cavanillesia platanifolia, Crocodylus acutus, Cuniculus paca, Dasyprocta punctata, Harpia 

harpyja, Hydrochoerus hydrochaeris,                 

Laguncularia racemosa. 

 

29. Localizat în statul Kentucky, parcul prezintă 

cea mai mare reț ea de peș teri naturale ș i 
pasaje subterane din lume, care sunt                 

exemple caracteristice formaț iunilor               

calcaroase. În această reț ea de peș teri îș i au 

habitatul numeroase specii de lilieci: Myotis 

sodalis, Myotis grisescens, Myotis lucifugus, 

Eptesicus fuscus și Pipistrellus subflavus. 

 

30. Aceste insule vulcanice din Indonezia sunt 

locuite de o populaț ie de aproximativ 5700 de 

ș opârle gigantice, al căror comportament 

agresiv le-au dat numele de „Dragonul de Komodo” (Varanus komodoensis), aceste ș opârle 

fiind unice pe plan mondial. 
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Pilonii din piatră situaț i pe râul Lena.  
http://i.imgur.com/YOt2O1v.jpg 

„Dragonul de Komodo” specific doar acestei zone din lume. 
http://4.bp.blogspot.com/_dWrJC3FMIpQ/TOvLZIx1ynI/AAAAAAAAAGI/

AglYnCLa7vM/s1600/2010-11-10+014.JPG 
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33. Situat în partea de nord-vest a statului Washington, parcul este renumit pentru diversi-

tatea de ecosisteme, cum sunt vârfurile glaciare cu pajiș ti alpine, înconjurate de o pădure 

veche ș i vastă ce reprezintă una dintre cele mai bine păstrate păduri tropicale din zona 

temperată a Pacificului de Nord Vest. 

 

34. Aflat în inima Californiei, cu numeroase cascade, lacuri glaciare, morene ș i văi glaciale în 

formă de „U”, parcul oferă o imagine per ansamblu al tuturor tipurilor de relief de granit ce 

adăpostesc specii precum  Anaxyrus boreas, Anaxyrus canorus, Antrozous pallidus,             

Aplodontia rufa, coiotul (Canis latrans), Eptesicus fuscus, glutonul (Gulo gulo), Lepus 

americanus ș i Lepus townsendii. 

 

37. Parc Naț ional din insula Borneo din Malaezia, care are atât importanț ă pentru biodiversi-

tate, cât ș i pentru caracteristicile sale carstice. Prezintă una dintre dintre cele mai mari 

camere centrale, Sarawak, ce are 600 de metri lungime pe 415 metri lăț ime ș i 80 de metri 

înălț ime, fiind cea mai mare de pe glob. 

 

40. Este situat într-o regiune de savană africană din Tanzania de nord, la est de Lacul           

Victoria ș i se întinde până la graniț a din sudul Kenyei. Marile efective migratoare se                

deplasează continuu pe întregul ecosistem, dar cel mai impresionant este în lunile mai ș i 
iunie, atunci când animalele călătoresc în masă de pe câmpiile centrale spre adăpătorile 

permanente din vestul parcului. 

 

42. Acest parc protejează cel mai masiv vulcan ș i cel mai mare munte din Africa, vârful acestui 

colos al cărui nume îl poartă parcul ajunge la 5895 metri. Acest munte reprezintă un         

fenomen natural superlativ, fiind izolat de jur împrejur cu savană. 

 

43. Numele acestui parc naț ional este dat 

de numele unui masiv aflat în nord-

vestul Muntenegrului ș i este format 

de gheț ari ș i traversat de numeroase 

râuri subterane. De-a lungul                

canionului râului Tara se găsesc cele 

mai profunde chei din Europa. 

 

44. Parc Naț ional ce se află în sud-vestul 

Bulgariei ce cuprinde o parte din 

Munț ii Pirin, în limitele parcului se 

găsesc două rezervaț ii naturale: 

Bayuvi Dupki-Djindjiriț a, una din cele 

mai vechi din ț ară, ș i Iulen. 

 

45. Parcul din Bharatpur, Rajasthan în India,                 

reprezintă un sanctuar al avifaunei care 

găzduieș te mii de păsări în special în timpul           

sezonului de iarnă. În prezent se cunosc peste 230 

de specii de păsări care au  fost prezente în parc 

la un moment dat. De asemena, acesta este un 

important centru turistic pentru ornitologi. 

 

48. Se află în punctul cel mai de vest al continen-

tului Australian ș i are trei caracteristici            

excepț ionale: zonele cele mai întinse din lume de 

iarbă de mare,  prezenț a vacii de mare (Dugong 
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Munț ii Pirin  
http://humanandnatural.com/data/media/35/pirin_national_park_photo.jpg 

Stromatolitele, una dintre cele 3 caracteristici ale acestui parc naț ional.  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Stromatolites_in_Shark_Bay.jpg 

http://humanandnatural.com/data/media/35/pirin_national_park_photo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Stromatolites_in_Shark_Bay.jpg


dugon) ș i a stromatolitelor, adică a coloniilor de cianobacterii care formează depozite    

dure. 

49. În acest parc din Kenya există un vulcan inactiv care în perioada sa de activitate, acum 

3,1 - 2,6 milioane de ani, se presupune că ar fi crescut aproximativ 6500 de metri. De  

asemenea, în interioriul parcului există o rută tradiț ională de migrare a populaț iei de  

elefanț i africani (Loxodonta africana). 

 

 

50. Situat pe câmpiile din regiunea central-nordică a Canadei, fiind casa celei mai mari   

populaț ii de bizoni sălbatici din America de Nord. De asemenea, este locul de cuibărit al 

păsării Grus americana, fiind o pasăre pe cale de dispariț ie, iar în luna Mai a anului 

2011 în parc existau 279 de exemplare. 

1. Parcul este situat în Nepal și se întinde pe o suprafață de 1.148 km², cea mai mare parte a 

lui aflându-se în regiunea himalayană Khumbu, în apropiere de granița cu Regiunea           

autonomă Tibet. Acesta a fost denumit după numele nepalez al Muntelui Everest și 
înseamnă „Fruntea cerului”. 

 

2. Parcul național ce prezintă terase marine asociate cu dezvoltarea continuă a rețelelor de 

carst, ce reprezintă un exemplu la nivel mondial al caracteristicilor geomorfice și al             

proceselor geologice în curs de desfășurare. Acest parc este situat în sud-estul Cubei, în 

jurul Cabo Cruz. 

 

5. Este unul dintre cele mai renumite parcuri ale Statelor Unite ale Amercii, deoarece 

conține jumătate din toate caracteristicile geotermale din lume, cu mai mult de 10.000 de 

exemple. De asemenea, în acest parc există cea mai mare concentrare de gheizere din 
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Parcul cu cea mai mare conglomerate de ape termale ș i gheizere. 
http://www.tourismprofile.com/wp-content/uploads/2014/08/aerial-view-of-yellowstone-national-park-usa-

www.tourismprofile.com_.jpg 
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lume, două treimi din totalitatea gheizerelor din lume. Specii întâlnite în acest parc sunt: 

elanul (Alces americanus), salamandra tigru (Ambystoma tigrinum), bizonul american 

(Bison bison), coiotul (Canis latrans), lupul (Canis lupus). 

 

7. Datorită ghețarilor, a cascadelor și a lacurilor, această zonă alpină este una dintre cele mai 

frumoase regiuni din Africa, parcul fiind situat 

în Uganda. Specii de plante și animale re-

prezentative zonei sunt: Alchemilla stuhlmannii, 

Alchemilla subnivalis, Amietia ruwenzorica, 

Atheris vividis, Bradypterus alfredi, Carex 

runssoroensis, Cephalophus nigrifrons ssp. ru-

bidus, Cercopithecus mitis ssp. stuhlmanni. 

 

10. Este cel mai mare și cel mai intact parc național 

din bazinul Amazoniei ce prezintă o istorie           

evolutivă datând de acum peste un miliard de 

ani, încă din Precambrian. În acest loc există  

numeroase specii de reptile protejate și care 

apar în CITES cum sunt: anaconda verde (Eunectes murinus), anaconda galbenă (Eunectes 

notaeus), caiman negru (Melanosuchus 

niger), Caiman crocodilus yacare,                

Podocnemis unifilis. 

 

  12. Situat de-a lungul unui râu ce îi 

poartă numele, fiind unul dintre cele mai 

spectaculoase râuri din Canada, dar mai 

ales al Americii de Nord. Acest parc               

cuprinde canioane adânci și cascade 

uriașe, precum și un sistem unic ce 

peșteri de calcar. În acest parc se găsesc 

animale precum elani (Alces alces), acvila 

de munte (Aquila chrysaetos), castor 

american (Castor canadensis) și Ovis           

dalli. 

 

13. Acesta se află în sud-estul Venezuelei la graniță cu Brazilia și Guyana.  65% din suprafața 

parcului este ocupat de tepui, munți fără o proeminență clară de tip vârf, în locul căruia se 

află fie un platou fie o suprafață plană de 

tip mesa, ce reprezintă interes geologic. 

 

15. Parcul național este situat în zona de sud-

vest al insulei Java, parcul reprezintă         

interes geologic datorită vulcaniilor din 

interior și reprezintă ultimul loc de refugiu 

al Rhinoceros sondaicus. 

 

17. Parc glaciar situat în sud-vestul Provinciei 

Santa Cruz din Argentina, care include 

lacul Argentino ce se întinde pe suprafața 

a 160 de kilometri. 

 

19. Parcul cuprinde cel mai mare defileu din lume. Defileul a fost sculptat de râul Colorado și 
are aproximativ 1500 metri adâncime. Straturile sale orizontale refac istoria geologică a  

ultimilor două miliarde de ani. Mai mult, în acea zonă există urme preisotrice ale adaptării 

omului la mediu. 
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Parcul ce aparț ine bazinului Amazoniei.  
http://farm2.staticflickr.com/1383/634541860_7aa4fc9ec5_b.jpg 

Poarta celui de-al doilea canion al acetui parc naț ional. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Nahanni_River_-

_The_Gate.JPG 

Parcul glaciar  

https://res.cloudinary.com/wanderable/image/upload/v1405126187/

c9ftti9oeyghnxb4ft7n.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Nahanni_River_-_The_Gate.JPG
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20. Este cel mai vechi parc din Noua Zeelandă și pe locul patru după vechime în lume. El se 

întinde în zona centrală din nordul insulei, iar pe teritoriul parcului se află 

trei vulcani activi: Tongariro (1968 m), Ngauruhoe (2291 m) și Ruapehu (2797 m). 

 

23. Parcul este situat în regiunea Papua-

Noua Guinee de vest din Indonezia și         
reprezintă cea mai mare regiune protejată 

din Asia de Sud-Est. Este singurul parc 

din regiunea ecuatorială unde ghețarii 

ajung până la mare. El cuprinde regiuni 

joase de șes cu zone mlăștinoase cu          

mangrove, dar și regiuni de munte cu      

vegetație subalpină. 

 

25. Parc Național situat în nordul            

Argentinei, la graniță cu Brazilia, fiind o 

graniță naturală, cunoscut pentru cascada 

semicirculara din inima rezervației, care 

are 80 de metri înălțime și 2700 m în              

diametru. Râul pe care se află cascada este 

denumit de către localnici „marea apă” și este înconjurat de pădure subtropicală ce 

adăpostește 2000 de plante vasculare, dar și animale precum tapirul (Tapirus sp), furnica-

rul uriaș (Myrmecophaga tridactyla),  maimuța urlătoare (Alouatta seniculus), sau ocelotul 

(Leopardus pardalis). 

 

26. Este situat pe podiș în 

statul Goiás din Brazilia. El a fost 

declarat parc național la data de 11 

ianuarie 1961 cu scopul protejării 

izvoarelor și a sistemului de ape 

curgătoare,  în parc aflându-se 655 de 

izvoare pe o suprafață de 2.365 km². 

 

28. Parcul este situat în regiunea               

Kimberley din Australia de vest, ce            

include zona Bungle Bungle Range, cu 

un peisaj spectaculos cu roci sculptate 

asemenea unui stup de albine               

înconjurat de savană. 

 

31. Este o rezervație naturală din Andaluzia, sudul Spaniei, care este cunoscută pentru              

diversitatea biotopurilor sale: lagune, mlaștini, dune mobile și imobile, păduri de Maquis. 

Parcul susține populații rezidente pentru următoarele specii de animale aflate în pericol de 

dispariție: lynx iberic (Lynx paradinus), acvila imperială iberică (Aquila adalberti), rața 

marmotată (Marmaronetta angustirostris) și rața cu cap alb (Oxyura leucocephala). 

 

32. Este printre primele parcuri naționale din Malaezia și prezintă unul dintre cele mai                  

importante site-uri biologice din lume, cu mai mult de 4,500 de specii de floră și faună,                

inclusiv 326 de specii de păsări și aproximativ 100 de specii de mamifere. 

 

35. Este situat în insulele Caraibe din Dominican, parcul național fiind numit de către localnici 

„muntele cu trei vârfuri”. Acesta are o pădure tropicală luxuriantă, îmbinată cu caracteris-

tici spectaculoase vulcanice, cu pante abrupte și văi profund incizate, izvoare termale și 5 

vulcani. 
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Parcul cu cea mai mare conglomerate de ape termale ș i gheizere. 
http://www.tourismprofile.com/wp-content/uploads/2014/08/aerial-view-of-yellowstone-national-park-usa

-www.tourismprofile.com_.jpg 

Cascada acestui parc naț ional de pe râul denumit de către localnici 

„marea apă”.  
http://www.cibosteca.ro/wp-content/uploads/2012/04/cascade-iguazu-argentina-brazilia-iguasu-

cascade-falls-documentare-documentar-5.jpg 

http://www.tourismprofile.com/wp-content/uploads/2014/08/aerial-view-of-yellowstone-national-park-usa-www.tourismprofile.com_.jpg
http://www.tourismprofile.com/wp-content/uploads/2014/08/aerial-view-of-yellowstone-national-park-usa-www.tourismprofile.com_.jpg
http://www.cibosteca.ro/wp-content/uploads/2012/04/cascade-iguazu-argentina-brazilia-iguasu-cascade-falls-documentare-documentar-5.jpg
http://www.cibosteca.ro/wp-content/uploads/2012/04/cascade-iguazu-argentina-brazilia-iguasu-cascade-falls-documentare-documentar-5.jpg


36. Este cel mai vechi parc național 

din Europa de sud-est și cel mai mare 

parc național din Croația. Apele curg   

peste calcar de peste mii de ani, astfel 

creând baraje naturale care la rândul lor 

au creat o serie de lacuri, peșteri și                
cascade, proces geologic ce continuă și în 

zilele noastre. 

 

38. În inima junglei din Guatemala, 

înconjurat de vegetație luxuriantă, se 

află unul dintre cele mai importante 

situri ale civilizației Maya, care a existat 

în perioada secolului 6 Î.Hr. și secolul 10 

D.Hr. Pe lângă istoria tumultoasă a               

locului se pot vedea specii de animale 

precum: maimuța păianjen cu mâini negre (Ateles geoffroyi), crocodilul Morelet (Crocodylus 

moreletii), ocelotul (Leopardus pardalis), Leopardus 

wiedii, jaguarul (Panthera onca), Puma                            

yagouaroundi. 

 

39. Este situat în Peru și acoperă o mare parte a 

Cordilierei Blanca, cea mai mare gamă de munți 
tropicali din lume. Acesta are 27 de vârfuri                     

acoperite de zăpadă, majoritatea având 6000 de              

metri altitudine, cel mai mare fiind El Huascaran 

care se înalță 6768 metri. 

 

41. Pădurea Laurel acoperă aproximativ 70% din acest 

parc situat în mijlocul insulei La Gomera din 

arhipelargul Insulele Canare, Spania. 

Prezența a numeroaselor izvoare termale 

asigură o vegetație bogată, asemănătoare 

celei din terțiar, care din cauza schimbărilor 

climatice a dispărut din sudul Europei. 

 

46. Este cel mai mare parc național din               

Australia, în care se păstrează cea mai mare 

varietate de ecosisteme de pe continentul         

australian, inclusiv zone întinse de savană, 

păduri deschise, inundabile, mangrove, terase 

mlăștinoase, zone de coastă și păduri               

musonice. 

 

47. Este un parc național în Coasta de Fildeș conținând unul dintre ultimele areale de pădure 

tropicală virgină din Africa de Vest.  Specii emblematice cum sunt: hipopotamul pitic 

(Choeropsis liberiensis), elefantul african (Loxodonta africana), leopardul (Panthera                

pardus), Cephalophus jentinki, Cephalophus zebra, Colobus polykomos, Smutsia gigantea 

se află în acest parc. 
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Cel mai vechi parc naț ional din Europa de sud-vest.  
http://images.boomsbeat.com/data/images/full/1213/6-jpg.jpg 

Siturile lae civilizaț ie Maya din interiorul inima 

 Guatemalei.  
http://paradiseintheworld.com/wp-content/uploads/2012/01/tikal-

national-park.jpg 

Cel mai mare parc naț ional al Australiei.  
http://www.completecampsite.com.au/Kakadu/Jim%20Jim%20Falls.jpg 

Realizat de: Milonean Maria-Adelina 

Redactat de: Rusu Dragoș 

Bibliografie/Webografie: http://whc.unesco.org/en/list  
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http://www.completecampsite.com.au/Kakadu/Jim%20Jim%20Falls.jpg
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Renata Hajdu—Schelet, British Museum, Londra, Anglia  

 

Renata Hajdu—Dim Cave, Alanya, Turcia  
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Renata Hajdu—Giraffa sp.( girafa), Yorkshire Wildlife Park, Anglia 

Vlad Ursulescu—Viburnum carlesii, 

Grădina Botanică “Alexandru Borza”, 

Cluj-Napoca 

Vlad Ursulescu— Chaenomeles sp.,  

Cluj-Napoca  
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Renata Hajdu— Papio sp.(babuin),  

Yorkshire Wildlife Park, Anglia  

Vlad Ursulescu— Abies sp. (brad), 

Grădina Botanică ”Alexandru  

Borza”, Cluj-Napoca 

Vlad Ursulescu— Narcissus sp. 

(narcise cu flori duble), Grădina 

Botanică „Alexandru Borza”,  

Cluj-Napoca  
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Renata Hajdu— Panthera tigris (tigru), Yorkshire Wildlife Park, Anglia 

Vlad Ursulescu—Helix pomatia 

(melcul de livadă), Cluj-Napoca  

Vlad Ursulescu— Pulsatilla vulgaris 

(sisinel), Grădina Botanică 

”Alexandru Borza”, Cluj-Napoca 
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Renata Hajdu— Rhinoceros sp.(rinocer), Giraffa sp.(girafă),  

Yorkshire Wildlife Park, Anglia 

Renata Hajdu— Manavgat Waterfall, 

Alanya, Turcia 

Vlad Ursulescu—Meloe proscarabaeus, 

Arcalia, Bistrița  




