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1. OBIECTUL ŞI ISTORICUL ECOLOGIEI. DEVOLTAREA
ECOLOGIEI IN TARA NOASTRA. NOTIUNI
GENERALE IN ECOLOGIE
CUVINTE CHEIE:
- Ecologie;
- Biotop;
- Populatie;
- Ecosistem.
OBIECTIVE:
- definitia si obiectul ecologiei ca stiinta.
-importanta ecologiei pentru agricultura
1.1. Definitia si importanta ecologiei
Ecologia este o ştiinţă care are drept scop înţelegerea relaţiilor dintre
organisme şi mediul lor. Etimologia: oikos = casă, gospodărie; logos =
cuvânt, discurs, ştiinţă.
Noţiunea de ecologie a fost folosită pentru prima dată de naturalistul
Ernst Haeckel în lucrarea “Generelle Morphologie der Organismen” (1866).
El considera ecologia ca ,,ştiinţa generală a relaţiilor dintre organisme şi
mediul lor înconjurător”. Mai târziu susţinea că ecologia trebuie înţeleasă
ca ,,suma cunoştinţelor referitoare la economia naturii”. În anul 1869, a
publicat următoarea definiţie: ,,Ecologia este ştiinţa economică a organizării
organismelor animale”. Ea studiază relaţiile generale ale animalelor atât cu
mediul lor anorganic, cât şi cu cel organic, inclusiv cu alte fiinţe vii şi
relaţiile lor de prietenie şi de duşmănie cu alte animale şi plante cu care ele
intră în contact direct şi indirect, toate acele interrelaţii foarte complicate pe
care Darwin le-a denumit prin expresia - luptă pentru existenţă”.
Definiţiile care au urmat sunt întrucât asemănătoare. Ele pun accent
pe sistemele biologice supraindividuale:
Odum E. (1971)- ,,ecologia este ştiinţa care studiază relaţiile
organismelor individuale sau grupurilor de organisme cu ambianţa lor vie şi
nevie”;
Ricklefs (1976) ,, ecologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul
plantelor şi animalelor ca indivizi, populaţii şi comunităţi vii în interacţiunea
acestora cu mediul înconjurător, ca factori fizici, chimici şi biologici ai
acestuia”.
Stugren B. (1975) ,,ştiinţă a interacţiunilor în sistemele
supraindividuale”;
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Botnariuc N. (1982) ,,ecologia studiază sistemele supraindividuale de
organizare a materiei vii (populaţii, biocenoze, biosfera) integrate în mediul
lor abiotic”;
Ionescu Al. (1988) –,,ştiinţa relaţiei dintre vieţuitoarele care alcătuiesc
o biocenoză şi dintre acestea şi biotop. Ea studiază fluxul de materie, energie
şi informaţie care străbate un ecosistem bine delimitat”.
Ecologia a fost definită deci, ca fiind ,,studiul interacţiunilor dintre
organisme cu mediul lor precum şi dintre acestea”, ca ,,economia naturii
(adică modul de repartizare a substanţei vii pe specii, modul cum se produce,
cum circulă şi cum se descompune substanţa vie) sau ca ,,biologia
ecosistemelor”.
Cunoştinţele acumulate în domeniu prezintă importanţă în procesul
tehnico-ştiinţific din agricultură, silvicultură, industrie, în medicină etc. De
asemenea, serveşte la elaborarea unor teorii cum ar fi de exemplu cele privind
legile care generează fluxul de energie şi circulaţia substanţelor în biosferă;
mecanismele procesului evolutiv; schimbarea structurii şi organizării materiei
vii. Reprezintă o bază ştiinţifică a activităţilor de protecţia mediului
înconjurător şi de folosire raţională a resurselor naturii.
1.2. Obiectul ecologiei
Ecologia include toate treptele de evoluţie: de la cunoaşterea
producţiei şi a bugetului energetic al unei specii, a mecanismelor de
autoreglare a densităţii populaţiei, etc. până la cunoaşterea structurii şi
productivităţii biosferei, caracterizarea ecologică a marilor regiuni
biogeografie şi a ecosistemelor.
Obiectul de studiu al ecologiei este foarte complex. Este reprezentat
de cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea în practică a legilor care determină
relaţiile diverselor sisteme biologice cu toţi factorii de mediu.
Domeniile directe de studiu ale ecologiei sunt autecologia, sinecologia
şi demecologia, iar cele secundare chimia, biochimia, genetica şi fiziologia.
După Nicola T. (1982) în abordarea problemelor ecologiei trebuie să
avem în vedere următorii factori care condiţionează evoluţia şi finalitatea ei
ca ştiinţă:
- economic – datorită pericolului epuizării resurselor naturale ale
mediului;
- tehnico-ştiinţific – în vederea valorificării complexe, eficiente a
resurselor;
- ecologic propriu-zis – priveşte echilibrul biologic natură-societate,
în condiţiile poluării globale a mediului înconjurător;
- social-politic – legat de creşterea demografică, alimentaţie, politică.
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1.3. Subdiviziuni
Autecologia reprezintă studiul relaţiilor unei singure specii cu
mediul şi al acţiunii acestuia asupra morfologiei, fiziologiei şi etiologiei
speciei respective. Ea este experimentală şi inductivă. Deoarece se ocupă de
obicei cu studiul relaţiilor dintre un organism şi una sau mai multe variabile
ca: umiditate, lumină, salinitate sau nivelurile nutrienţilor, este uşor
cuantificată şi conduce la un model experimental atât pentru câmp, cât şi
pentru laborator.
Autecologia a contribuit la cel puţin două concepte importante:
constanţa interacţiunii dintre organism şi mediul său şi adaptabilitatea
genetică a populaţiilor locale la condiţiile mediului dat.
Sinecologia reprezintă
studiul relaţiilor dintre organismele
diferitelor specii şi ale acestora cu mediul. Conceptele importante dezvoltate
de sinecologie sunt acelea care se referă la circulaţia nutrienţilor, bilanţurile
energetice şi dezvoltarea ecosistemică. Sinecologia are legături puternice cu
geologia, pedologia, meteorologia şi antropologia Ea poate fi subdivizată
conform tipurilor de mediu ca terestră sau acvatică.
Ecologia terestră poate fi la rândul ei subdivizată în ecologia
pădurilor, păşunilor, arctică şi a deşertului. Ea priveşte aspecte legate de
microclimat, chimia solului, fauna solului, circulaţia hidrologică, ecogenetica
şi productivitatea ecosistemelor.
Ecosistemele terestre sunt influenţate mai mult de organisme şi sunt
supuse la fluctuaţii mai mari ale mediului decât ecosistemele acvatice.
Acestea din urmă sunt afectate într-o proporţie ridicată de condiţiile apei şi
rezistă la variaţiile de temperatură ale mediului.
Ecologia acvatică, numită limnologie, este limitată la ecologia
râurilor şi a lacurilor.
Ecologia marină se ocupă cu viaţa în mare şi estuare.
O ramură care s-a desprins din sinecologie este demecologia care
urmăreşte stabilirea legilor referitoare la dinamica populaţiilor (natalitate,
mortalitate).
Există şi ramuri secundare ale ecologiei: ecologia genetică, ecologia
comportamentală (studiază comportamentul animalelor în mediul lor şi
interacţiunile sociale asupra dinamicii populaţiei), ecologia fiziologică,
ecologia biogeochimică, ecologia sistemelor.
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1.4. Relaţiile ecologiei cu alte discipline
Ecologia este o ştiinţă multidisciplinară. Ea are legături cu celelalte
ştiinţe biologice: fiziologia, morfologia, sistematica, genetica.
- pentru studiul influenţei factorilor fizici asupra organismelor
ecologia se bazează pe cunoştinţele de climatologie, meteorologie, geografie,
pedologie, geologie etc.
- pentru migraţia atomilor elementelor chimice prin ecosistem
utilizează date furnizate de geochimie ;
- foloseşte matematica şi informatica în prelucrarea datelor.
Modelarea matematică permite simularea proceselor din natură care se
efectuează pe perioade de timp îndelungate, asigură prognozarea unor acţiuni
practice legate de activitatea umană şi de gospodărire a unor ecosisteme
naturale.
În practică, modelarea a condus la:
- controlul exploatării raţionale a populaţiei de plante şi animale;
- controlul gradului de poluare a mediului, impurificarea alimentelor
şi a apei cu substanţe toxice şi radioactive;
- elaborarea unor reguli de gospodărire a naturii pe baze ecologice;
optimizarea producţiei de biomasă şi recoltă utilă.
1.5. Dezvoltarea ecologiei ca ştiinţă
Dezvoltarea ecologiei s-a datorat în mare parte botaniştilor europeni şi
americani, care au efectuat numeroase studii privind comunităţile de plante,
văzute din două puncte de vedere. Botaniştii europeni au studiat compoziţia,
structura şi distribuţia acestor comunităţi, în timp ce americanii au efectuat
studii privind dezvoltarea plantelor sau succesiunea lor.
Totuşi, dezvoltarea ecologiei poate fi împărţită în două etape.
Prima etapă a început prin fundamentarea din punct de vedere teoretic
şi practic de către E. Clements (1905) a unor metode cantitative de cercetare
în ecologia vegetală. Pe baza acestor metode, a întreprins cercetări care i-au
permis să înţeleagă parţial mecanismele succesiunii ecosistemelor din
primele faze până în stadiul de ecosistem matur, denumit şi stadiul de
“climax climatic” (E. Clements, 1916).
În aceeaşi perioadă a crescut interesul pentru cercetările referitoare la
dinamica populaţiilor. R. Pearl (1920), A. J. Lotka (1925) şi V. Voltera
(1926) au dezvoltat fundamentele matematice pentru studiul populaţiilor. Au
fost efectuate cercetări privind interacţiunile dintre prădători şi pradă, relaţiile
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de competiţie dintre specii, precum şi reglarea populaţiilor. Conceptele
privind comportamentul instinctiv şi agresiv au fost dezvoltate de K. Lorenz
şi N. Tinbergen, iar rolul comportamentului social în reglarea populaţiilor a
fost cercetat de V.C. Wynne-Edwards.
În timp ce unii ecologi au studiat dinamica populaţiilor, alţii şi-au
îndreptat privirea spre bilanţurile energetice. În 1920, A. Thienemann a
introdus conceptul de nivel trofic, în care energia este transferată de la nivelul
producătorilor la consumatori. Observaţii similare a făcut şi zoologul şi
speologul român Emil Racoviţă (1900) în cazul biocenozelor din Australia.
Ulterior, C. Elton, (1927) a evidenţiat rolul nişelor ecologice în
funcţionalitatea biocenozelor şi a descris în termeni cantitativi piramida
trofică (piramida eltoniană).
În anul 1930, E.Birge şi C. Juday determinând bilanţul energetic din
lacuri, au dezvoltat idea de productivitate primară, iar în anul 1935, A.
Tansley defineşte ecosistemul ca unitate fundamentală de lucru a biosferei.
A doua etapă, etapa modernă a ecologiei a început în anul 1942 cu
dezvoltarea de către R.L. Lindeman a conceptului de lanţ trofic şi detalierea
modului de curgere a energiei în ecosistem.
Cercetări similare au fost realizate de H. Odum (1957), Richman
(1958) şi B. Slobodkin (1959).
Studii privind circulaţia elementelor minerale au fost iniţiate de J.D.
Ovington în Anglia şi Australia. Au urmat unele studii privind circulaţia
fosforului (Hutchinson,1950; Rigler, 1956), circulaţia azotului (Caperon,
1972), rolul populaţiilor animale în procesul de regenerare a rezervei acestor
nutrienţi în apă şi sedimente (Johannes, 1972).
S-a dezvoltat teoria sistemelor (Bertalanfly, 1973; Botnariuc, 1967,
1976), a ciberneticii (Wiener, 1948, 1950) care au contribuit la încurajarea
cercetărilor privind structura şi funcţionarea ecosistemelor.
După anul 1960, s-a desăvârşit procesul de formare a bazei teoretice a
ecologiei (Odum,1971,1983,1993; Botnariuc, 1967,1976,1989; etc.).
1.6. Dezvoltarea ecologiei în România
Istoria biologiei româneşti înscrie numele unor botanişti: D. Brândză,
I. Prodan, Tr. Săvulescu, Al. Borza, E. Pop şi zoologi: Gr. Antipa, E.
Racoviţă, A. Popovici-Bâznoşanu, I. Borcea, C. Motaş, în a căror operă,
conceptul de ecologie este pus în evidenţă. Astfel:
Gr. Antipa a efectuat numeroase cercetări asupra Mării Negre, a
Dunării şi a zonei inundabile. El a cuprins diversitatea factorilor abiotici şi
biotici, interacţiunile dintre aceştia, concepţie ce l-a apropiat de noţiunea
ecologică de ,,sistem”. În lucrarea ,,Organizarea generală a vieţii colective a
organismelor şi mecanismul producţiei în biosferă (1935) tratează aspectele
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ecologice ale organizării vieţii, analizând laturile comune în concepţia
sistemică. Poate fi considerat un precursor al gândirii sistemice în România,
alături de E. Racoviţă şi C. Motaş şi un sprijinitor al ocrotirii naturii (S.
Cărăuşu, V. Ghenciu, 1971).
E. Racoviţă a studiat nivelul individual de organizare a materiei vii
sub aspect anatomic şi histologic, nivelul populaţiei şi speciei prin cercetarea
a numeroase grupe de animale, nivelul biocenotic, prin cercetarea faunei
subterane din zona temperată şi caracteristicile unor sisteme acvatice şi
subterane (Codreanu, 1978). Având cunoştinţe despre efectul activităţii
omeneşti asupra naturii este iniţiator al unor acţiuni de ocrotirea naturii şi
autor al codificării monumentelor naturii.
A. Popovici Bâznoşanu – după o activitate ştiinţifică bogată, a
susţinut idea de a urmări sistematica zoologică nu ca un inventar, ci de a pune
lumea animală în raport cu fenomenele ce se desfăşoară în mediul lor de
viaţă, de a cunoaşte ecologia acestora în toată complexitatea ei. El introduce
în ecologie un volum mare de termeni, printre care termenul de bioskenă, ca
unitate sinecologică elementară.
Alături de aceşti trei mari pionieri ai ecologiei îi amintim pe: Al.
Borza care a efectuat numeroase cercetări în ecologia vegetală; Tr. Săvulescu
s-a ocupat cu studiul bolilor plantelor, ecologia agenţilor patogeni; B. Stugren
a elaborat primul manual românesc de ecologie; N. Botnariuc prin cercetările
sale a contribuit la dezvoltarea teoriei sistemelor; A. Vădineanu a realizat o
abordare nouă a dezvoltării socio-economice şi a relaţiei sale cu mediul
înconjurător, pornind de la unele concepte şi interpretări teoretice cheie,
derivate din baza teoretică a ecologiei sistemice.
Pe plan aplicativ, ecosistemele agrare au fost studiate de numeroşi
cercetători: I. Puia, V. Soran, Al. Ionescu, D. Schiopu, I. Coste, B. Mănescu,
etc.
1.7. Noţiuni de bază în ecologie
În ecologie, ca de altfel în orice ştiinţă, se folosesc multe noţiuni
specifice: sistem, ecosistem, biotop, biocenoză, biosferă etc. Prezentăm
câteva definiţii ale termenilor utilizaţi frecvent în acest curs:
Sistemul reprezintă ansamblul de elemente identice sau diferite unite
între ele prin cele mai diferite conexiuni, care constituie un întreg organizat
ce funcţionează cu o calitate proprie.
Specia este o unitate taxonomică fundamentală a lumii vii. Reprezintă
un nivel de organizare a materiei în care sunt integrate populaţiile provenite
din strămoşi comuni, cu aceeaşi zestre ereditară şi caractere distincte.
Speciile sunt izolate reproductiv. Între diferitele ei populaţii se realizează
fluxul de gene.
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Populaţia reprezintă totalitatea indivizilor unui specii, care trăiesc pe
un teritoriu bine delimitat şi care prezintă caractere proprii (sau altfel spus,
sistemul alcătuit din indivizi de origine comună, din aceeaşi specie, care
alcătuieşte o unitate funcţională şi reproductivă, ataşată unui anumit biotop).
Biotopul (bios = viaţă; topos = loc) – fragment de spaţiu populat şi
transformat de fiinţele vii, caracterizat prin anumite condiţii de mediu. De
exemplu, spaţiul ocupat de o pădure.
Habitatul este o parte de biotop plus condiţiile ecologice specifice
acestei părţi, condiţii în care trăieşte o anumită specie sau grup de specii din
biocenoză.
Biocenoză
(bios = viaţă, koinos = comun); = un sistem de indivizi
biologici din diferite specii ataşaţi unui anumit biotop.
În cadrul biocenozei, speciile formează conexiuni elementare binare
numite biosisteme (plante – larva Zabrus tenebriodes).
Ecosistemul sistem ecologic supraindividual, alcătuit din biocenoză şi
biotop. Exemplu: ecosistem acvatic şi terestru (fig. 1.1).
Ecotipul (rasa ecologică) cuprinde un grup de indivizi care se
deosebesc de alţi indivizi ai aceleiaşi specii prin nişa ecologică, proprietăţile
biologice şi structura genetică (număr de cromozomi, caractere ereditare).
Diferenţele morfologice dintre ecotipuri sunt minore. Conceptul de soi este
echivalent cu ecotipul (reflectă diferenţele dintre plantele de cultură ale
aceleiaşi specii în ce priveşte rezistenţa la ger, boli, dăunători, secetă,
pesticide etc.).
Biotip – tip de ecosistem corelat unei zone cu climă şi sol bine
definite. Ex. pădurea de foioase.
Ecotop – tip particular de habitat în cadrul unei regiuni.
Biom - zonă majoră de viaţă care depinde de macroclimă şi care
cuprinde un complex de biotopuri şi biocenoze (deşert, stepă, pădurea din
zona temperată etc.).
Biosfera– ansamblul ecosistemelor de pe planeta noastră. Deci, ea
cuprinde un înveliş organic al scoarţei (materia vie) şi unul anorganic, care
este sediul vieţii. Este un sistem ecologic rezultat din interacţiunea sistemelor
biologice şi a celor anorganice din scoarţă (B. Stugren, 1965). Biosfera se
întinde câţiva metrii în profunzimea solului şi până la 6000-10.000 m în
atmosferă, mări şi oceane.
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Fig. 1.1 Ecosistem terestru
Protecţia mediului înconjurător este asociată adeseori fenomenului
de poluare, dar ea se referă la:
- gospodărirea raţională a resurselor;
- evitarea dezechilibrelor prin conservarea naturii;
- evitarea poluării mediului;
- reconstrucţia ecologică a mediului.
Dezvoltare durabilă = acea dezvoltare care satisface cerinţele
prezente fără a compromite generaţiile viitoare, de a-şi satisface propriile
cerinţe.
Noosfera = controlul conştient, raţional al naturii de către oameni, pe
baza principiilor ecologice.
ÎNTREBĂRI
1. Ce este ecologia?
2. Cine este considerat parintele ecologiei?
3. Ce reprezenita ecosistemul?
BIBLIOGRAFIE
A. Penescu, Narcisa Babeanu, D. I. Marin- Ecologie si Protectia
mediului Ed. Sylvi, 2001
2. Note de curs- A. Penescu, 2010
1.
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2. TEORIA SISTEMELOR
CUVINTE CHEIE:
-

Sistem
Echilibrul dinamic
Feed

OBIECTIVE:
Intelegerea relatiilor dintre sisteme
si mediul inconjurator
2.1. Noţiunea de sistem. Clasificarea sistemelor.
Teoria generală a sistemelor a fost formulată de L.von Bertalanffy în
lucrarea ,,Biologie teoretică,, apărută în anul 1932. În literatură se găsesc
numeroase definiţii ale sistemului (a se vedea, I. Puia şi col. 2001). Sistemul
reprezintă ansamblul de elemente identice sau diferite unite între ele prin cele
mai diferite conexiuni, care constituie un întreg organizat ce funcţionează cu
o calitate proprie.
Noţiunea de sistem are o mare importanţă pentru ştiinţă. Prin
compararea sistemelor se pot evidenţia unele trăsături comune ale lor, care ne
permit înţelegerea mai profundă a modului în care sunt organizate, cum
funcţionează şi care sunt relaţiile dintre ele şi mediul înconjurător.
Din punct de vedere al relaţiilor cu mediul, sistemele au fost
clasificate de I. Prigogine (1955) astfel:
- izolate (care nu presupun nici un fel de schimburi, materiale sau
energetice cu mediul ambiant);
- închise (acele sisteme în care au loc numai schimburi energetice
cu mediul ambiant, fără a se produce şi schimburi materiale);
- deschise (sistemele care se află în schimb de energie şi substanţă
cu mediul).
Sistemele biologice sunt sisteme deschise care se deosebesc de cele
anorganice printr-o serie de însuşiri dintre care unele sunt deosebit de
importante din punct de vedere ecologic. Dacă în sistemele deschise
anorganice schimburile cu mediul nu comportă transformarea condiţiilor de
mediu în factori specifici sistemului (un motor, de exemplu), în cele
biologice, aceste schimburi reprezintă o condiţie vitală. Materialul intrat în
sistem este transformat în condiţii proprii ale sistemului biologic, refăcând şi
înlocuind astfel părţile uzate şi degradate (fig.2.1).
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Figura 2.1. Exemplu de sistem deschis

2.2. Însuşirile generale ale sistemelor biologice
Sistemele biologice prezintă o serie de caracteristici care le deosebesc
de cele anorganice şi anume: caracterul istoric, informaţional, integralitatea,
echilibrul dinamic, eterogenitatea internă, programul, autoreglarea,
autoorganizarea şi autoreproducerea.
2.2.1. Caracterul istoric
Pentru a se putea explica structura şi organizarea unui sistem
anorganic este suficient să se cunoască starea elementelor componente. De
exemplu, pentru a explica organizarea unei molecule oarecare este suficient
să se cunoască însuşirile atomilor componenţi şi legăturile dintre ei.
În sistemele biologice însă, întrucât însuşirile unui organism
reprezintă rezultatul evoluţiei, nu este suficientă cunoaşterea actuală a
parametrilor, ci trebuie cunoscută şi istoria sistemului luat în studiu (adică
legăturile lui de înrudire). Este bine ştiut că, fiecare organism conservă în
patrimoniul său ereditar istoria populaţiei din care face parte.
Caracterul informaţional

Sistemele biologice sunt sisteme informaţionale care pot să
recepţioneze, să prelucreze şi să acumuleze informaţii primite din mediu,
urmând ca la rândul lor, în anumite momente, să transmită informaţii către
alte sisteme pentru o cât mai bună integrare cu acestea, dar şi pentru
transformarea lor.
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N. Wiener (1963), fondatorul ciberneticii, arată că ,,informaţia apare
ca o necesitate discontinuă sau continuă de evenimente măsurabile,
repartizate în timp”.
Transmiterea informaţiei se realizează prin succesiuni de semnale
(evenimente). Un organism (o populaţie) poate recepţiona şi transmite
informaţii pe căi fizice (sunete, culori), chimice (miros, substanţe chimice din
sol) şi fiziologice (comportamente diferite, gesturi...).
Înregistrarea şi transmiterea informaţiei generează însă entropie (stare
de dezorganizare a echilibrului ecologic). Aceasta deoarece procesele sunt
legate de un substrat material (unde sonore, substanţe chimice) care se
realizează cu o cheltuială de energie.
Fiecare sistem biologic înregistrează informaţia în modul său propriu,
caracteristic.
De exemplu, la indivizii biologici, o modalitate de transmitere a
informaţiei ereditare este codul genetic, care constă din succesiunea
nucleotidelor din macromoleculele acizilor nucleici; o populaţie înregistrează
informaţia prin trăsăturile sale structurale (structura genetică pe vârste, sex,
spaţială, etc.), desfăşurând o anumită activitate prin care modifică într-un
anume fel ecosistemul în care este inclusă.
Cantitatea de informaţie depinde de gradul de organizare al
sistemului. Cu cât un sistem este mai organizat, cu atât el conţine o cantitate
mai mare de informaţie. Dar, întrucât sistemele biologice evoluează în timp şi
cantitatea de informaţie creşte (un organism tânăr are o organizare şi un grad
de informaţie inferior unuia adult).
Pentru a se asigura conservarea sistemului, tendinţa generală care se
manifestă în decursul evoluţiei sistemului biologic, este de a realiza cantitatea
optimă de informaţie şi nu pe cea maximă.
De asemenea, un rol important revine şi fidelităţii cu care este
transmisă informaţia. Erorile au la bază factori interni sau externi, dar pot fi
eliminate pe mai multe căi.
Un mijloc de asigurare a fidelităţii mesajului îl constituie fenomenul
de redundanţă. Acesta constă în transmiterea informaţiei într-o formă
dezvoltată, precum şi în repetarea ei (de ex. caracterul dublu al garniturii
cromozomice în celulele organismelor). W. Elsasser (1958) aprecia că ,,un
mesaj este redundant când nu este în forma lui cea mai scurtă’’.
Potrivit principiului lui Dancoff ,,orice organism sau organizaţie care
progresează prin evoluţia competitivă se apropie de acest optim, adică el va
comite cu atât mai puţine erori cu cât progresează şi foloseşte minimum de
informaţie redundantă necesară spre a menţine erorile la acest nivel”. De aici
rezultă că nivelul informaţiei redundante într-un sistem, trebuie să fie limitat,
chiar dacă este un sistem cu un conţinut enorm de informaţie (fiinţa vie).
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Acest principiu are importanţă, în special, în dinamica şi structura
populaţiilor.
Redundanţa excesivă este inutilă şi chiar dăunătoare, pentru că duce la
pierdere de energie şi chiar la alterarea informaţiei (de exemplu: poliploidia,
suprapopulaţia).
Tendinţa sistemelor biologice este de a realiza redundanţa optimă,
care să asigure fidelitatea necesară transmiterii informaţiei cu minimum de
pierderi.
2.2.3. Integralitatea este o trăsătură generală a sistemelor deschise cu
importanţă deosebită pentru sistemele biologice.
Ea arată că sistemul integrator posedă însuşiri noi faţă de cele ale
părţilor componente, datorită multiplelor conexiuni dintre acestea. Însuşirile
sistemului nu se pot reduce la suma însuşirilor părţilor lui componente,
deoarece din interacţiunea acestora apar trăsături noi ale părţilor şi trăsături
proprii ale întregului.
De exemplu, o biocenoză are însuşiri diferite (productivitatea
biologică) de cele ale populaţiilor componente; o populaţie are anumite
însuşiri (densitate, structură) pe care nu le are individul. Cauza diferenţelor o
reprezintă legăturile diferite ale populaţiei cu hrana, duşmanii şi factorii
biologici din cele 2 ecosisteme etc. Acelaşi lucru putem afirma şi despre
sistemele anorganice (apa are însuşiri cu totul diferite de ale hidrogenului şi
oxigenului care o compun).
În vederea persistenţei lui în timp, un sistem trebuie să-şi păstreze
subsistemele componente. Lipsa unui subsistem, datorită legăturilor
existente, produce disfuncţionalităţi ale întregului şi chiar distrugerea lui.
Ex.: în cazul lichenilor (simbioză: alge şi ciuperci)- lipsa oricărui
component duce la distrugerea simbiozei (fig. 2.2).
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Fig. 2.2 Reprezentarea schematica a asociatiei simbiotice intre alga si
ciuperca
Studiind integralitatea unui sistem ne dăm seama de importanţa
consecinţelor metodologice (rezultatele cercetărilor de laborator cu unele
populaţii trebuie confruntate cu datele din teren pentru a avea o reprezentare
cât mai corectă).
Integralitatea, o dată apărută, poate deveni cauza unor noi diferenţieri,
care vor duce la creşterea conţinutului informaţional al sistemului dat.
Integralitatea nu este la fel de dezvoltată în cadrul tuturor sistemelor
biologice. Ea este mai pronunţată la organismele individuale, mai puţin
pronunţată la populaţii şi scade la nivelul biocenozei (N. Botnariuc, 1999)
Dezvoltarea integralităţii coincide cu creşterea organizării sistemului
şi are ca efect şi, sporirea eficacităţii autocontrolului şi echilibrului său
dinamic (C. Dorobanţu, 1980, citat de Gh. Mohan, A. Ardelean, 1993).
2.2.4. Programul constă în reacţiile sistemului biologic, de-a lungul
evoluţiei lui, la diferite condiţii de mediu.
Structura unui sistem biologic nu este rigidă. Un program reprezintă o
stare posibilă a unui sistem biologic ca urmare a schimbărilor ce intervin în
mediul cu care este în contact. Această trăsătură este legată deci, de însuşirile
structurale, funcţionale şi comportamentale ale sistemului biologic care se pot
modifica între anumite limite şi care permit realizarea unor stări diferite.
Întrucât orice sistem biologic are mai multe stări posibile putem spune
că are la fel de multe programe. Dar, se realizează numai acele programe
pentru care există condiţii de mediu potrivite (D. Şchiopu, 1997). De
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exemplu, seminţele în condiţii de uscăciune se menţin în stare de repaus, iar
în condiţii de umiditate, germinează.
În orice sistem există o ierarhie de programe. Ele au fost clasificarea
astfel (Amosov, citat de N. Botnariuc, A. Vădineanu, 1982):
a) – “pentru sine” – adică stările structurale care asigură
autoconservarea sistemului dat.
Ex. – programele care asigură absorbţia apei şi a elementelor
nutritive, sintetizarea substanţelor organice de către plante; un organism ce
face parte dintr-o populaţie posedă o serie de instincte şi reflexe de apărare,
de asigurare a hranei etc.
b) – “inferioare” – programele subsistemelor componente ale
organismului.
Ex. – în cazul unei celule, acestea sunt programele organitelor
celulare, al amiloplastelor; programele celulelor, ţesuturilor şi organelor, în
cazul unui organism.
c) – “superioare” – reflectă rolul, funcţia unui subsistem dat în
asigurarea existenţei sistemului superior în care este integrat.
Ex. – programele ce asigură reproducerea şi înmulţirea plantelor sau
organismelor.
Programele sistemelor biologice pot fi modificate, într-o oarecare
măsură, în sensul dorit de om. Astfel, prin domesticirea animalelor şi
cultivarea plantelor s-a obţinut o prolificitate şi un ritm de creştere ridicat; s-a
orientat metabolismul în anumite direcţii etc.
2.2.5. Echilibrul dinamic – este o stare caracteristică a sistemelor
biologice şi reprezintă o consecinţă a însuşirii fundamentale a
sistemelor deschise de a întreţine un permanent schimb de
substanţă şi energie cu sistemele înconjurătoare.
În cazul sistemelor anorganice nu putem vorbi despre un echilibru
dinamic. Conservarea lor în timp depinde de izolarea faţă de sistemele
înconjurătoare, de exemplu: modelarea formelor de relief sub acţiunea
factorilor naturali (fig.2.3).

Fig. 2.3- Influenta factorilor de mediu asupra unui sistem anorganic
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Spre deosebire de acestea, sistemele biologice îşi au existenţa
condiţionată de menţinerea relaţiilor materiale, energetice şi informaţionale
cu mediul. Ele au capacitatea de autoreînoire (premisa dezvoltării şi a
evoluţiei), dar îşi păstrează individualitatea determinată genetic, realizând un
echilibru dinamic între stabilitate şi schimbare.
Sistemele dinamice au un comportament neliniar datorită a două
mecanisme esenţiale: bifurcaţii şi haos (N. Botnariuc,1999).
Acest comportament face ca direcţia evoluţiilor să fie imprevizibilă pe
termen lung, întrucât în funcţie de condiţiile iniţiale şi ca urmare a depăşirii
unor limite de către variaţiile unor parametrii esenţiali ai sistemului,
oscilaţiile sistemului se amplifică. Consecinţa acestor fluctuaţii reprezintă
multitudinea căilor posibile de evoluţie ulterioară a sistemului - fenomen
numit bifurcaţie. Bifurcaţia iniţială poate fi urmată de alte bifurcaţii care
cresc sensibilitatea sistemului.
Amplificarea oscilaţiilor parametrilor de stare esenţiali determină
sistemul să intre într-un regim dinamic, aparent dezordonat, denumit haos.
Conform celor spuse de Kellerd (1993) ,,Teoria haosului” este studiul
calitativ al comportamentului instabil aperiodic în sistemele dinamice,
nelineare, deterministe. Un sistem dinamic este acel sistem care se modifică
în timp, însă teoria haosului arată cum evoluează lucrurile.
În cazul sistemelor dinamice haosul este determinist pentru că are
nişte reguli proprii, încă necunoscute. Această stare reprezintă de fapt o fază
de tranziţie către o nouă stare de echilibru dinamic.
Sistemele biologice, pe seama surselor de energie exterioare
sistemului, au capacitatea de a rezista în mod activ la variaţiile necontrolabile
ale mediului ambiant, de a compensa creşterea entropiei şi de a o depăşi (au
un comportament antientropic, care permite de exemplu, creşterea cantităţii
de substanţă organică, deci desfăşurarea producţiei biologice).
De exemplu, prin utilizarea energiei solare (la plante) se realizează
creşterea şi dezvoltarea organismelor.
2.2.6. Eterogenitatea internă
Sistemele biologice nu sunt omogene, ci sunt alcătuite din elemente
mai mult sau mai puţin diferite. Evoluţia lor implică creşterea complexităţii şi
deci a eterogenităţii lor interne.
Cu cât sistemul este mai complex, cu atât există mai multe conexiuni
între subsistemele componente şi creşte stabilitatea lui. Dar, în acelaşi timp,
creşte şi vulnerabilitatea acestuia, în sensul că deteriorarea unui subsistem
produce perturbări întregului (creşte complexitatea, creşte numărul de
subsisteme, deci cresc punctele vulnerabile).
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În concluzie, există un anumit grad de eterogenitate (optimă) spre care
tinde orice sistem biologic, care îi permite conservarea lui în timp.
2.2.7. Autoreglarea
Menţinerea sistemelor biologice este posibilă numai dacă acestea pot
să controleze procesele lor interioare, contracarând acţiunea mediului, care
are tendinţa să dezorganizeze sistemul.
Ex.: - densitatea la grâu se realizează prin înfrăţire.
- constituirea genofondului unei specii este un proces lent
determinat de autoreglare şi adaptare.
Sistemele biologice sunt sisteme cibernetice. De aceea, orice sistem
este organizat într-un mod care să-i permită realizarea următoarelor etape
(fig. 2.4):
- recepţia informaţiei;
- circulaţia, acumularea şi prelucrarea informaţiei;
- selecţia răspunsului;
- efectuarea răspunsului sistemului faţă de stimuli.
conexiune directă
răspuns

Dispozitiv
de recepţie

Dispozitiv
de
comandă

cale
senzitivă

Eefector

cale

motoare

conexiune inversă
( feed-back)
Figura 2.4. Schema unui sistem autoreglabil
(după N. Botnariuc,1982).
Autoreglarea se realizează prin mecanisme de conexiune directă şi
conexiune inversă.
Cu cât sistemul este mai complex, cu atât sunt mai multe posibilităţi
de autoreglare ale acestuia (creşte complexitatea sistemului ⇒ creşte
sensibilitatea - adică capacitatea sistemului de a sesiza modificările survenite
în mediul ambiant ⇒ creşte supleţea sa - capacitatea de adaptare la noile
condiţii ⇒ creşte stabilitatea).
Feed-back-ul negativ dă posibilitatea sistemului de a se opune, de a
rezista la modificările survenite la nivelul mediului, având un efect
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stabilizator asupra lui. El permite sistemului să se menţină într-o stare de
echilibru (relativ) prin oscilaţii în jurul unei valori.
De exemplu, la scăderea temperaturii, un animal homeoterm va
răspunde printr-o modificare a mecanismului fiziologic de termoreglare, iar
dacă acest mecanism este suprasolicitat şi este insuficient, recurge la găsirea
unui adăpost sau la gruparea cu alţi indivizi, limitând astfel pierderile de
căldură.
Un alt exemplu de feedback negativ este menţinerea presiunii
sângelui la mamifere (fig. 2.5). În exemplul din figură, hipotalamusul
serveşte atât ca receptor cât şi ca centru de comandă pentru monitorizarea
presiunii sângelui. Dacă presiunea sângelui este prea mare (sângele este prea
concentrat), hipotalamusul va dicta reacţia de sete care, odată satisfăcută va
determina reducerea presiunii sângelui. Pe de altă parte, dacă presiunea
sângelui este prea mică (sângele este prea diluat), atunci reacţia de pierdere a
apei va fi dictată rinichilor, ceea ce va duce la ridicarea presiunii sângelui.
În cazul conexiunii inverse pozitive semnalele venite de la efector la
receptor şi apoi la centrul de comandă duc mereu la intensificarea efectului.
Rezultatul este distrugerea sistemului (N.Botnariuc,1976).

Figura. 2.5. Un sistem feed back negativ:mentinerea osmolaritatii
sangelui la mamifere
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Ex.: aprovizionarea în exces cu azot, în condiţii favorabile de
umiditate ⇒ creşte planta → creşte suprafaţa foliară → posibilitatea de
asimilare creşte → masă vegetală mare ⇒ planta pierde rezistenţa la boli, etc.
– se distruge.
Feed – before este un mecanism de anticipare, de prevenire.
Ex.: văzul permite orientarea în timpul mişcării şi prevenirea
accidentelor; puii de cucuvele sunt hrăniţi cu cantităţi de pradă ce scade de la
puiul mare la cel mai mic. Şansa de supravieţuire scade în acest sens
rezultând prevenirea suprapopulaţiei cu răpitoare care ar duce la riscul
dispariţiei speciei ce constituie prada; procesele de organogeneză la grâu;
căderea fiziologică a fructelor etc.
]2.2.8. Autoorganizarea reprezintă capacitatea sistemelor de a
realiza o anumită structură prin acumularea de informaţie.
Ex. – dirijarea elaboratelor în cadrul organismului pentru formarea,
creşterea sau întreţinerea ţesuturilor sau organelor.
În ecosistemele agricole se poate interveni prin tăierile de formare şi
rodire aplicate pomilor care îşi vor dirija substanţele elaborate în modul dorit
de om; sau prin folosirea substanţelor de creştere sau inhibitoare (D.
Şchiopu., 1997).
2.2.9. Autoreproducerea este mecanismul prin care un sistem
generează alt sistem de configuraţie asemănătoare.
Reproducerea sexuată reprezintă tipul de înmulţire cel mai răspândit
în lumea plantelor şi animalelor, ea realizându-se foarte diferit de-a lungul
evoluţiei organismelor.
Plantele, în cele mai multe cazuri, prezintă reproducere sexuată şi au
flori hermafrodite (autogame şi alogame).
Reproducerea sexuată asigură un nivel înalt de variaţie genetică în
populaţia la care acţionează selecţia naturală, asigurând rezistenţa la boli
(prevenindu-se astfel pierderea tuturor urmaşilor la un parazit sau agent
patogen specializat) şi posibilitatea adaptării la condiţii de mediu variate.
Reproducerea asexuată produce urmaşi care sunt o replică exactă a
părinţilor, cu aceeaşi încărcătură genetică, de aceea permite o colonizare
rapidă a unui habitat de către un singur genotip bine adaptat şi poate fi privită
ca o adaptare la condiţii predictibile, mai puţin riscante.
Din punct de vedere ecologic autoreproducerea este o funcţie
esenţială a populaţiei. Este unitatea reproductivă elementară deoarece numai
la nivelul ei se pot asigura celelalte trăsături necesare pentru asigurarea
supravieţuirii populaţiei.

19

2.3.Ierarhizarea sistemelor biologice
Stabilirea nivelelor de organizare ale materiei vii este foarte
importantă deoarece fiecare nivel de organizare este caracterizat prin funcţii
şi legi caracteristice.
În literatură (vezi Botnariuc, 1967) sunt prezentate diferite feluri de
ierarhii ale sistemelor biologice. Noi ne-am oprit asupra uneia dintre ele.
La baza ierarhiei se află bineînţeles, nivelul atomic şi molecular.
La nivelul de organizare al materiei vii se constată două linii
ierarhice: una individuală (morfofiziologică) care cuprinde sistemele din
interiorul organismului - celule, ţesuturi, organe, organismul şi alta, ierarhia
supraindividuală, care cuprinde individul, populaţia, biocenoza, biomul şi
biosfera.
Sistemele din cadrul primei linii ierarhice sunt legate între ele pe căi
fiziologice şi morfologice şi în condiţii normale nu pot avea o existenţă de
sine stătătoare.
În cea de-a doua linie ierarhică, individul biologic reprezintă forma
elementară de existenţă şi organizare a materiei vii. În relaţiile din ierarhia
nivelelor de organizare funcţia principală a indivizilor este reprezentată de
metabolism.
La nivel populaţional caracteristicile principale sunt relaţiile
interspecifice şi durata de existenţă, care este determinată ecologic şi este
nedefinită. În cadrul biocenozei, populaţiile îndeplinesc funcţia esenţială de
acumulare, transformare şi transfer de materie, energie şi informaţie.
Sistemul de nivel biocenotic cuprinde totalitatea populaţiilor. Nici o
populaţie nu poate trăi izolat mult timp, din cauza diferenţierilor funcţionale
(unele populaţii aparţin producătorilor, altele consumatorilor sau
descompunătorilor). De asemenea, ele îşi desfăşoară activitatea pe fondul
condiţiilor abiotice (a biotopului), deci sunt integrate în structura
ecosistemului respectiv. Prin coexistenţa lor, ele asigură integralitatea
biocenozelor şi mecanismele care asigură homeostazia sistemului biocenotic.
Funcţia caracteristică în ierarhia sistemelor este reprezentată de
productivitatea biologică.
Nivelul superior celui biocenotic este biomul. El grupează biocenoze
similare ca aspect şi care corespund unor condiţii abiotice asemănătoare,
determinate de zonele de latitudine ale Terrei.
Biosfera include toate celelalte niveluri.

20

ÎNTREBĂRI:
1.1.

Ce este sistemul?
1.2. Clasificati sistemele in functie de relatiile lor cu mediul.
1.3. Ce reprezinta echilibrul dinamic?
BIBLIOGRAFIE:
1. A. Penescu, Narcisa Babeanu, D. I. Marin- Ecologie si protectia
mediului 2001- Ed. Sylvi
2. Schiopu D., Vantu V., A. Penescu- Ecologie si Protectia mediului
2002- Ed. Ion ionescu de la Brad, Iasi
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3. BIOTOPUL
CUVINTE CHEIE:
Legea tolerantei;
Factorii ecologici
Biotop

OBIECTIVE:
-

Importanţa practică a legii
toleranţei si inţelegerea noţunii de
biotop.

3.1. Definiţie. Exemple
Biotopul (bios = viaţă; topos = loc) – fragment de spaţiu populat şi
transformat de fiinţele vii, caracterizat prin anumite condiţii de mediu.
Exemple: spaţiul ocupat de o pădure împreună cu relaţiile dintre factorii
pedo-climatici.
3.2.Legea factorului limitativ şi legea toleranţei
Modul de viaţă se caracterizează printr-un ansamblu de condiţii
abiotice şi biotice denumite în sens general ca factori ecologici. Valorile unui
anumit factor pot oscila mult în funcţie de numeroase condiţii locale, ele fiind
favorabile pentru anumite organisme numai când parametrii lui se află între
anumite limite. Depăşirea limitei duce la împiedicarea dezvoltării : legea
factorului limitativ “rapiditatea sau amploarea de manifestare a proceselor
ecologice este condiţionată de către factorul de mediu care este reprezentat în
mod necorespunzător”
Se are însă în vedere faptul că factorii nu acţionează izolat ci ei se află
în interacţiune şi ca urmare între anumite limite ei se influenţează unul pe
altul. Concentraţia mai mare sau mai mică a unui factor poate modifica
modul de folosire al altuia.
Aceasta afirmaţie nu este echivalentă cu cea din legea minimului
formulată de Liebig. “când un factor scade sub limita inferioară de toleranţă a
unei specii, aceasta poate fi eliminată, chiar dacă ceilalţi factori se menţin în
limite normale.
Legea toleranţei – Shelford în 1913: “un factor poate fi limitativ nu
numai atunci când se află în cantitate prea mică, ci şi dacă este în cantitate
prea mare”. Deci, organismele, biocenozele, au un minim şi un maxim
ecologic. În interiorul intervalului de toleranţă există o valoare optimă la care
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metabolismul speciei se desfăşoară în cele mai bune condiţii. Reprezentarea
grafică este redată mai jos (fig. 3.1):

Figura 3.1. Legea toleranţei
3.3.

Clasificarea factorilor ecologici

Oricare clasificare a factorilor ecologici este relativă datorită
complexităţii formării, acţiunii şi interacţiunii lor.
După Tansley şi Chipp citaţi de B. Stugren 1982,de exemplu, factorii
ecologici se grupează astfel:
A – climatici
B - edafici
C – fizico-geografici sau orografici
3.3.1. Factorii climatici
A. Lumina . Radiaţia solară
Din punct de vedere ecologic, lumina are 2 funcţii esenţiale: energetică
şi informaţională.
Pământul prin mişcarea de rotaţie în jurul soarelui, face ca Ecuatorul
prin faptul că este poziţionat la o diferenţă de câteva grade de paralela cu
planul orbitei terrei, să primească o cantitate mai mare de radiaţie solară pe
unitatea de suprafaţă, fată de zonele aflate la latitudini mai mari.
Prin repartizarea diferenţiată pe suprafaţa pământului a energie solare,
rezultă variabilitatea climatelor şi distribuţia organizmelor.
O altă diferenţiere o constituie alternanţa zi-noapte. Deşi durata
perioadei de noapte şi de zi, este aceeaşi pe glob, apar diferenţieri în
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suscesiune, astfel la ecuator noaptea şi ziua au cicluri de cîte 12 ore, iar la
poli prezintă cicluri de cîte 6 luni.
Cantitatea de energie solară care ajunge în straturile superioare ale
atmosferei este de 1,6 calorii/cm2/minut. Aceasta variază în funcţie de
latitudine (în zonele nordice -40-50 kcal/cm2/an, în cele temperate 80-100, iar
în deşerturile tropicale peste 200 kcal/cm 2/an. În zona Deltei Dunării – 130
kcal/cm2/an, altitudine, anotimp, etc.)
Efectele energiei solare absorbite de organismul vegetal se manifestă
activ în:
- intensitatea fotosintezei;
- variaţii în structura frunzei, a concentraţiei sucului celular şi a
cantităţii de apă;
- variaţii în cantitatea de pigmenţi;
- variaţii în transpiraţie şi respiraţie;
- modificări în producerea de glucide, aminoacizi, proteine, etc.
Cantitatea de radiaţii solare ajunsă la nivelul covorului vegetal, este
interceptată şi distribuită astfel:
- o parte este reflectată de către plante (70% din infraroşii şi 10-20%
spectrul vizibil verde);
- o parte este absorbită şi folosită în fotosinteză (albastre şi roşii);
- iar o altă parte trec prin învelişul vegetal până la nivelul solului.
Datorită radiaţiilor luminoase plantele şi animalele percep semnalele
exterioare, astfel declanşându-se răspunsul la relaţiile cu mediul.
Efectul informaţional al luminii pentru animale constă în perceperea
formelor, culorilor, distanţelor şi a mişcărilor obiectelor înconjurătoare, dar şi
în modificarea activităţii lor: perioada de viaţă activă, latentă, năpârlirea,
migraţia. (Lumina, probabil în conexiune cu alţi factori (chimismul apelor),
la o anumită intensitate, caracteristică diferitelor specii, declanşează migrarea
spre locuri de hrană, determinând o anumită succesiune a speciilor în aceste
zone (N. Botnariuc, Principii de biologie generală, 1967).
Plantele reacţionează la durata de iluminare a zilei (fotoperiodism) în
parcurgerea unor fenofaze (germinarea, înflorirea, coacerea fructelor, etc.).
În funcţie de durata zilei plantele se clasifică în:
- plante de zi lungă, care înfloresc şi fructifică la o durată de
iluminare de 15-20 ore/yi, (ex. grâul, orzul., mazărea, fasolea,
rapiţa) ;
- plante de zi scurtă, cele care cresc vegetativ vara şi fructifică
spre toamnă (tutunul, porumbul, crizantema);
- plante indiferente la lungimea zilei (floarea soarelui, vinetele).
Rolul ecologic al luminii constă deci în:
- aportul la productivitatea ecosistemelor;
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- determinarea ritmurilor biologice, circadiene, lunare, sezoniere şi
anuale.
B. Temperatura
Acest factor influenţează direct sau în corelaţie cu alţi factori ecologici,
compoziţia biocenozelor, parametrii structurali şi funcţionali ai populaţiilor
naturale.
Pentru fiecare populaţie şi organism, se distinge o temperatură optimă
când procesele metabolice se produc cu cele mai mici pierderi de energie
(acestea sunt cuprinse între 0o-50oC);
Solul, constituie un loc de acumulare a căldurii pe parcursul zilei şi
sursă pentru încălzirea de suprafaţă pe durata nopţii. Fluxul de căldură către
şi dinspre sol este un proces de conductivitate termică. Acest proces depinde
de proprietăţile solului (porozitate, umiditate, conţinutul în materie organică).
Constanta termică, reprezintă cantitatea de căldură ce trece în unitatea
de timp printr-un cm 2 de sol pentru creşterea şi descreşterea temperaturii pe
adâncimea de 1 cm cu 1 0C.
Schimbarea temperaturii unui corp, prin transferul de căldură depinde
de capacitatea termică a acestuia. Capacitatea termică, reprezintă cantitatea
de căldură necesară pentru a ridica temperatura cu 1 0 C a unui cm 3 de
substanţă .
Influenţa temperaturii asupra organismelor
O posibilitate de a clasifica organismele după modul de reglare al
temperaturii este în:
- organisme homeoterme (îşi menţin aproximativ constantă
temperatura corpului)
- organisme poikiloterme (temperatura corpului variază în funcţie
de temperatura mediului înconjurător).
O altă clasificare poate fi în:
- organisme ectoterme
- organisme endoterme.
Organismele ectoterme cuprind plantele, reptilele, protozoarele, care se
bazează pe sursele externe de căldură pentru creştere temperaturii corpului.
Organismele endoterme fig 3.2 cuprind pasările şi mamiferele,
capabile să producă căldură internă pentru a-şi ridica temperatura corpului.
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Figura 3.2- Caile schimbului de caldura intre un organism ectoterm si
mediul sau fizic, dupa F. Hainsworth F. R., Fiziologie animala, 1981,
Addison weslei Longman
Pentru endoterme există o zonă termic neutră, adică intervalul de
temperatură al mediului înconjurător în care acestea fac un efort minim
pentru a-şi menţine temperatura corpului constantă. Cu cât temperatura
mediului se îndepărtează de optim, cu atât organismul endoterm consumă
mai multă energie pentru a-şi menţine constantă temperatura corpului.
Schimbul de căldură
Organismele, fiind sisteme biologice deschise, au un permanent
schimb cu mediu înconjurător. Ele au o serie de mecanisme fiziologice şi
comportamentale pentru a regla temperatura corpului. Cu toate acestea
pentru unele ectoterme, temperatura corpului este variabilă mult în funcţie de
condiţiile de mediu:
- unele organisme au posibilităţi reduse de a-şi regla temperatura
corpului (plantele);
- unele sunt dependente în anumită măsuro de sursele externe de
căldură (reptilele);
Eenergia calorică trebuie distribuită pentru a modifica echilibrul energetic, iar
măsura în care un organism îşi reglează temperatura corpului este un
compromis între costuri şi beneficii.
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Praguri de temperatură
Pentru toate organismele există un optim termic.
Temperaturile înalte pot conduce la inactivitate enzimatică sau
dezechilibre metabolice, cum ar fi la plante respiraţia care poate accelera
fotosinteza conducând la moartea acestora. De regulă cel mai frecvent efect
al temperaturilor ridicate asupra organismelor ectoterme,
rămâne
deshidratarea.
Un efect al deshidratării la animale îl constituie pierderea capacităţii
acestora de a-şi reduce temperatura, datorită reducerii cantităţii de sânge ce
ajunge la suprafaţa corpului.
Plantele care trăiesc într-un mediu arid (fierbinte) fiind supuse unei
lipse mari de apă şi nu pot utiliza căldura latentă a apei din evaporare pentru
a-şi reduce temperatura frunzelor. La astfel de plante (de exemplu cele
suculente din deşert), riscul supraîncălzirii poate fi redus prin reducerea
raportului suprafaţă/volum.
Pentru unele organisme există stadii în ciclul vital al acestora când sunt
foarte rezistente la temperaturi ridicate, (cum este cel dormant pentru
seminţele plantelor şi bacterii endosporice), aceasta în special datorită stării
de deshidratare naturală.
Din punct de vedere al temperaturilor scăzute asociate cu fenomene de
îngheţ, există mari diferenţe între specii. Multe mor la temperaturi sub -1 o C,
datorită efectelor distrugătoare a formării cristalelor de gheaţă în interiorul
celulelor. Organismele care rezistă iernilor geroase, reuşesc aceasta prin
trecerea la un stadiu de viaţă latent, dormant.
Unele animale ectoterme care sunt supuse temperaturilor scăzute
acumulează în organism săruri ce acţionează ca un antigel, prevenind
formarea cristalelor de gheaţă. Altele intră într-o stare dormandă,
metabolismul acestora reducându-se foarte mult.
Plantele rezistă temperaturilor reduse în funcţie de aclimatizare şi
stadiul de dezvoltare.
Legea sumei temperaturilor zilnice efective arată că, dacă într-o
regiune dată nu este întrunită suma de zile grade necesară populaţiei date
pentru a-şi desăvârşi dezvoltarea şi reproducerea, specia nu se va putea
instala în locul dat, (Narcisa Băbeanu, 2000). Dacă această sumă a
temperaturilor este suficient de mare, specia va avea mai multe generaţii pe
an. Acestea vor mări rolul speciei în circulaţia şi transformarea materiei şi
energiei în ecosistem şi va creşte acţiunea selecţiei.
Temperaturile sunt caracteristice pentru fiecare specie. Există un
număr restrâns de specii, care posedă adaptări deosebite ce le asigură
conservarea indivizilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate. Este
vorba despre starea de criptobioză (kryptos – ascuns) sau anabioză, când
procesele metabolice al e organismului aproape încetează urmând ca acestea
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să fie reluat în condiţii corespunzătoare (unele bacterii, ciuperci,
seminţe,cerealele păioase de toamnă sub zăpadă).
Plantele nu au o temperatură specifică a corpului. Ele pot reacţiona la
acţiunile dăunătoare ale temperaturilor nefavorabile, datorită mecanismelor
anatomo – morfologice (de ex. portul pitic) şi fiziologice de reglare a
temperaturii (reglarea intensităţii transpiraţiei, acumularea de săruri sau
zaharuri în celule etc.).
La animale, influenţa temperaturii este mult mai evidentă. Regimul de
temperatură determină formarea unor însuşiri morfologice cum sunt penajul
sau blana, depozitele de grăsime, culoarea diferită a insectelor, micşorarea
suprafeţei extremităţilor la animalele din zonele mai reci etc.(fig 3.3 şi fig
3.4)

Figura 3.3. Reducerea marimii urechilor la speciile de vulpi, in functie
de latitudine: A-Alopex lagopus; B-Vulpes, vulpes; C- Fennecus zerda, dupa
Ramade, 1984
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Figura 3.4 Influenta latitudinii taliei diferitelor specii de pinguini, dupa
Ramade, 1984
Schimbarea temperaturii aerului determină şi modificarea temperaturii
solului. Încălzirea şi răcirea acestuia au o mare influenţă asupra covorului
vegetal şi atrage după sine modificarea umidităţii, apariţia curenţilor de aer
(⇒ vântul intensifică transpiraţia).
C. Apa. Umiditatea
Ca factor ecologic apa are o deosebită importanţă. constituie mediul
intern al tuturor organismelor reprezentând peste 90 % din compoziţia
materiei vii.
Apa are două trăsături importante :
- capacitate termică mare
- densitate maximă la temperatura de 4 0 C
Capacitatea calorică mare a apei face ca aceasta să absoarbă o cantitate
mare de energie termică cu o modificare mică a temperaturii, astfel că viaţa
acvatică este protejată de fluctuaţiile de temperatură.
Formele prin care acest factor influenţează activitatea biocenozelor
sunt: precipitaţiile sub toate formele şi umiditatea atmosferică.
Pentru plantele terestre sursa de aprovizionare cu apă o reprezintă solul
care funcţioneaza ca un rezervor, pentru apa provenită din precipitaţii.
Plantele pot utiliza apa existentă în sol prin două moduri : a) apa se
deplaseazaă către rădăcina plantelor ; b) rădăcina plantelor creşte către zona
de sol aprovizionată cu apă.
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Nu toată apa care se găseste în sol este accesibilă plantelor, aceasta
datorită faptului că forţa de absorbţie a rădăcinilor este mai mică decât forţa
de reţinere la nivelul particulelor de sol.
La început rădăcina plantelor utilizează apa din porii mari ai solului,
aici apa fiind reţinută cu forţe capilare mici. Apa din capilarele foarte fine
rămâne neutilizată, crescând astfel rezistenta la deplasare a apei. Epuizare
rapidă a zonei de aprovizionare cu apă a rădăcinilor la plantele cu transpiraţie
abundentă, face ca acestea să se ofilească chiar atunci când solul conţine
suficientă apă, datorită reducerii accentuate a vitezei de trecere a apei prin
sol.
Fiecare ecosistem are un bilanţ hidric propriu. Menţinerea echilibrului
dintre intrări şi ieşiri a condus în timp, la dezvoltarea unor adaptări
morfologice, fiziologice şi comportamentale ale vieţuitoarelor, pentru a
permite supravieţuirea populaţiilor.
Plantele pierd mari cantităţi de apă prin transpiraţie pentru că
stomatele trebuiesc deschise pentru preluarea de CO2.
In regiunile aride se înregistrează o creştere aproximativ liniară între
productivitate primară şi cantitatea de precipitaţii.
În deşert unde plouă rar, plantele ierboase cresc abundent şi se
reproduc repede, îndată ce apare apa, indiferent de anotimp.
In zona pădurilor umede există un anumit nivel al precipitaţiilor după
care productivitatea nu mai creşte.(fig 3.5)
In cele mai multe zone cantitatea precipitaţiilor este mai mare decât
potenţialul de evapotranspiraţie.
Două zone ce primesc aceiaşi cantitate de precipitaţii pot fi
considerate, una umedă şi alta aridă, din pererspectiva plantelor ce le
populează.
Multe specii de plante au ca trăsătură caracteristică pentru o
productivitate mică, potenţial de evapotranspiraţie mai mare decât cantitatea
de precipitaţii specifică zonei.
Deşerturile nu sunt productive la unitatatea de suprafaţă dar plantele de
deşert sunt evident mai productive decât altele, pe baza greutăţii lor (tabelul
3.1)
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Tabelul 3.1.
Productivitatea pentru diferite tipuri de vegetaţie.
Zona

Deşert

Savană

Pădure conifere

1,21

Pădure
foioase
2,24

Productivitate / unitate
greutate
(g biomasa frunze/an)
Productivitate /unitate
suprafaţă
(g biomasă/m2/an)

2,33
90

600

1200

1300

1,64

Cantitatea totală anuală de apă din precipitaţii determină caracterul
general al ecosistemului astfel:
0-250 mm anual – deşert
250-750 mm – stepa, savana
750-1250 mm – pădurile din zonele umede
>1250 mm – pădurile ecuatoriale

Figura 3.5.Adaptarea vegetaţiei în condiţiile unui climat de ti deşertic
(Opuntia bigelovii in prim- plan şi Yucca sp in plan secund.), la conditiile de
climat desertic
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Figura 3.6-Vegetaţia intr-o pădure formată sub climat oceanic cu
precipitaţii abundente (peste 4000 mm/an), după Ramade, Olympic parc –
U.S.A
D. Vântul
Din punct de vedere ecologic vântul prezintă interes întrucât este factor
limitativ pentru anumite ecosisteme.
-sub influenţa unor vânturi puternice vegetaţia prezintă o dezvoltare
limitată (vegetaţia este aplecată în direcţia de înaintare a vânturilor dominante
sau chiar are tulpinile culcate pe suprafaţa solului - exemplu jnepenii din
zona golurilor alpine)
- modifică temperatura, evapotranspiraţia potenţială;
- are rol de transport: al particulelor abiotice – praf, nisip; al
particulelor biotice – polen, spori; al poluanţilor;
- poate duce la o eliminare selectivă, pe vârste, a organismelor dintr-o
populaţie, influenţând structura acesteia,(în zonele cu vânt puternic, vegetaţia
are port pitic şi/sau tulpini flexibile).
3.3.2. Factorii edafici
La baza ecosistemelor terestre stă solul – un strat subţire din scoarţa
terestră care a fost remodelat şi transformat de formele de viaţă şi climă
( după Mackenzie şi col., 2000).
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Organismele din sol participă la formarea habitatului şi reprezintă unul
din cei cinci factori interactivi în formarea solului (ceilalţi patru fiind clima,
topografia, materialul parental şi timpul).
Însuşirile solului – fizice, chimice şi biologice - variază mult de la un
biotop la altul ceea ce determină diferenţieri în structura şi funcţionarea
biocenozei.
În zonele umede solul este slab acid sau neutru şi favorizează
activitatea microbiană şi enzimatică, dar sunt reduse mobilitatea azotului,
sulfului, accesibilitatea fosforului şi borului.
În solurile acide sunt blocate: sulful, fosforul, borul, potasiul,
magneziul.
În cele sărăturate sau alcaline se înregistrează o slabă absorbţie a
fierului şi a fosfaţilor.
Natura rocii şi compoziţia ei chimică, textura şi umiditatea solului
influenţează şi imprimă preferinţele unei anumite vegetaţii sau prezenţa unor
animale, (exemplu Ranunculus arvensis, Querqus pubescens preferă solul cu
substrat calcaros, Rumex acetosella, pe cel nisipos, Urtica dioica,
Chenopodium sp, preferă solul bogat în azot, Lamium purpureum un sol
bogat în fosfor, Salicornia herbacea solurile cu conţinut ridicat în săruri de
Na, Cl, ş.a.)(fig 3.7).

Figura 3.7. Salicornia sp., pe un sol sărăturat
Evaluarea cantităţii de apă din sol, disponibilă pentru vegetaţie, se
poate cunoaşte prin determinarea indicatorului umidităţii active - I.U.A.
(acesta este cuprins între capacitatea pentru apă în câmp – C.C. (pF. = 2,5) şi coeficientul de ofilire – C.O.( pF. = 4,2).
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Substanţa organică din sol îndeplineşte un mare rol în creşterea şi
dezvoltarea plantelor. Humusul este sursa principală de compuşi minerali şi
de energie pentru toate organismele care populează solul şi de asemenea
condiţionează fertilitatea.
Adaptarea vieţuitoarelor la condiţiile solurilor nisipoase
Plante, arborii şi arbuştii lăstăresc foarte repede, formează rădăcini
adânci când sunt acoperiţi cu nisip, iar când se spulberă nisipul formează
repede muguri şi ramuri de pe rădăcinile rămase acoperite (salcâmul de
nisip). Frunzele sunt xeromorfe pentru a se reduce pierderile prin transpiraţie.
Pe luncile râurilor creşte salcia cu păstăi, ovăsciorul de nisip.
Animalele sânt adaptate la nisipul mişcător: picioare late degete cu
unghii cărnoase, dezvoltate.
Pentru fixarea nisipurilor la început se folosesc plantele psamofite,
apoi pe dune se pot înfiinţa păduri de conifere. În zonele de stepă se pot
cultiva cereale, pomi, bostănoase.
Pe măsură ce solurile evoluează, vegetaţia psamofită dispare şi odată
cu ea au loc schimburi de asociaţii vegetale şi animaliere.
Solurile sărăturoase
- se întâlnesc în zonele secetoase, cu precipitaţii reduse. Plantele
adaptate (halofite) au o presiune osmotică foarte mare care le permite
absorbţia de către rădăcini a soluţiei solului. Unele plante secretă prin frunze
surplusul de săruri, altele îl depozitează în organele lor (ex. iarba sărată –
Salicornia herbacea, ciurlanul -Salsola soda şi kali).
3.3.3. Factorii orografici
Relieful influenţează decisiv compoziţia biocenozelor.
Sukacev, 1961 – citat de Stugren, 1982 – clasifică treptele de relief
astfel:
megarelief – diferenţe de nivel de mii de metri;
macrorelief – diferenţe de nivel de sute de metrii – ex. în zona
premontană, pe terenurile plane se concentrează pădurile de
foioase, iar fâneţele sunt situate pe dealuri;
- mezorelief – diferenţe de nivel de zeci de metrii – într-o râpă
adâncă se succed pe verticală diferite biotopuri;
- microrelief – diferenţe de nivel de m – pe panta unui munte;
- nanorelief – diferenţe de nivel de dm sau cm – diferenţiere
internă a biotopului în microbiotopuri (sunt influenţate de
activitatea organismelor).
La aceeaşi longitudine, altitudinea schimbă condiţiile climatice cu
influenţe remarcabile asupra biocenozei. Odată cu creşterea altitudinii scade
presiunea , iar mamiferele sunt afectate.
-

-
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Expoziţia terenului şi vânturile dominante condiţionează structura
ecosistemului.
Pe un versant cu expoziţie sudică, încălzirea este mai rapidă
primăvara comparativ cu un versant cu expoziţie nordică.

3.3.4. Alţi factori
Focul, (fig 3.8) deşi de cele mai multe ori are acţiune distructiva,
atunci când capătă caracter de regim (acţiune rapidă şi repetată), manifestă
efect pozitiv ca urmare a consecinţelor ecologice: distrugerea vegetaţiei
uscate, a unor focare de infecţie, îmbogăţirea solului în substanţe alcaline,
regenerarea biocenozelor, (L. Muntean şi M. Ştirban, 1995).

Figura 3.8. Actiunea focului asupra unui ecosistem

35

Figura 3.9. Efectul factorului foc asupra unui ecosistem natural
Gravitaţia, determină în anumite situaţii stratificarea apelor (calde la
suprafaţă şi reci la adâncime); condiţionează căderea masivă a frunzelor;
Compoziţia ionică a mediului, cu rol important în modelarea
biocenozei de către biotop, de asemea alţi factori cum ar fi salinitatea şi
circuitul biochimic;
pH. etc.
ÎNTREBĂRI:
1. Definiti legea tolerantei. Exemple.
2. Care sunt factorii ecologici si care este importanta lor pentru
agricultura? De ce?
3. Care este importanta luminii pentru plante si cum se lasifica acestea in
functie de lungimea zilei?
BIBLIOGRAFIE:
1. A. Penescu, Narcisa Babeanu, D. I. Marin- Ecologie si Protectia
Mediului-2001, Ed. Sylvi
2. M. Berca-2000- Ecologie Generala, Ed. Ceres
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4. BIOCENOZA
CUVINTE CHEIE:
-

Biocenoza
Componente trofice
Producatori, consumatori

OBIECTIVE:
- Intelegerea notiunii de biocenoza
- Intelegerea relatiilor trofice intr-o
biocenoza
4.1.Definiţie. Exemple
Aşa cum am mai arătat biocenoza reprezintă un sistem de indivizi
biologici din diferite specii ataşaţi unui biotop.
Termenul de biocenoză a fost introdus de K. Mobius (1877) cu ocazia
studierii unui banc de stridii din Marea Nordului. El definea biocenoza ca
fiind ,,o grupare de fiinţe vii, corespunzând prin poziţia sa, prin numărul de
specii şi de indivizi, la anumite condiţii de mediu, grupare de fiinţe legate de
printr-o dependenţă reciprocă şi care se menţin pentru reproducere într-un
anumit loc în mod permanent”. O contribuţie importantă la definirea
biocenozei o are N. Botnariuc (1967) care spune că biocenoza este ,,un al
treilea nivel de organizare a materiei vii, ea apărând astfel ca o formă
universală a materiei vii”.

Fig. 4.1 a. Biocenoza intr-un ecosistem acvatic
De exemplu (fig. 4.1. a şi fig. 4.1.b) biocenoza unui lac este alcătuită
din: plante superioare, bacterii şi ciuperci, plante şi animale microscopice,
animale fitofage şi peşti răpitori.
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Biocenoza unei păduri este alcătuită din: arbori, arbuşti, plante
ierboase, o faună bogată alcătuită din animale nevertebrate: acarieni,
păianjeni, râme etc şi vertebrate: batracieni, reptile, păsări şi mamifere.
4.2.Componentele trofice ale biocenozei
Sub aspect trofic în biocenoze se deosebesc 3 componente de bază:
A. Producătorii – organisme autotrofe – plante verzi şi bacterii
chimiosintetizante – capabile să sintetizeze substanţe organice din substanţe
minerale.
B. Consumatorii – organisme heterotrofe – care pot fi:
1.Consumatori primari sau fitofagele - organisme care consumă hrană
vegetală. Ei sunt reprezentaţi de: virusurile plantelor (virusul mozaicului
tutunului); bacteriile care infectează plantele spontane şi de cultură;
ciupercile parazite pe plante (tăciunele porumbului - Ustilago maydis; mălura
grâului – Tilletia sp.); plantele superioare parazite pe plante (Orobanche,
Cuscuta) şi semiparazite (vâscul); animale fitofage (în ape: peşti ca roşioara,
scoici, melci etc.; pe uscat – melci, insecte, păsări (care se hrănesc cu fructe
şi seminţe, ierburi): forfecuţa, botgrosul, piţigoii etc., mamifere rozătoare şi
erbivore. Toate aceste organisme îndeplinesc funcţia de punere în circulaţie a
materiei organice produse de plante şi transformarea acesteia în biomasă
animală, respectiv bacteriană.

Fig. 4.1 b Biocenoza intr-un sistem terestru
2.Consumatori secundari - reprezentaţi de bacteriofagi, virusurile
animalelor, ciupercile parazite pe animale, animalele zoofage: (în oceanrechinii, în apele continentale peştii răpitori - şalăul, ştiuca, păsări ichtiofage cormoranii, stârcii; pe uscat – păianjeni, insecte răpitoare , viermi paraziţi,
38

reptile, păsări insectivore-rândunica şi răpitoare - bufniţa, mamifere carnivore
– vulpea). Aceştia contribuie la creşterea productivităţii biosferei,
împiedicând pierderea energiei şi distrugerea rapidă a substanţei organice.
3. Consumatori terţiari – carnivorele de vârf, nu sunt consumate de
nici un fel de animale (vulturul, râsul, leul, nisetrul, ştiuca). Ei utilizează
ultimele resurse energetice ale substanţei vii după transformările suferite în
lanţul trofic.
4.Ssaprofagele – specii care se hrănesc cu substanţă organică moartă,
animală sau vegetală pe care nu o transformă în materie anorganică. Ele
repun în circulaţie substanţa şi energia care altfel ar fi fost degradată imediat
de descompunători (râmele, groparii, etc.).
C. Descompunătorii – organismele care prin procese de oxidare şi/sau
reducere, transformă substanţa organică moartă, reducând-o la starea de
substanţă anorganică (bacteriile şi ciupercile microscopice).
4.3. Indicatorii de caracterizare a structurii biocenozei
În viaţa biocenozei nu toate speciile au aceeaşi importanţă, acestea
fiind diferite ca număr şi producţie de biomasă. Rezultă că structura unei
biocenoze este influenţată de proporţiile cantitative dintre specii, motiv
pentru care este necesară înregistrarea cât mai completă a speciilor ce
alcătuiesc cele 3 mari grupe funcţionale (producători, consumatori şi
descompunători).
Caracterizarea structurii şi a rolului diferitelor specii în activitatea
biocenozei precum şi compararea cantitativă a biocenozelor între ele se
realizează cu ajutorul unor indicatori: frecvenţa, abundenţa, constanţa,
dominanţa, fidelitatea şi diversitatea.
1) Frecvenţa (%) - reprezintă raportul dintre numărul de probe care
conţin specia luată în studiu şi numărul total de probe adunate în unitatea de
timp.
Acest indicator este influenţat de densitate şi distribuţia spaţială a
populaţiilor.
2) Constanţa se exprimă în funcţie de frecvenţă şi indică prezenţa
unei specii în una sau mai multe probe.
Din acest punct de vedere speciile pot fi:
- specii accidentale (F = 25%)
- specii accesorii (F = 26-50%)
- specii constante (F = 51-100%)
3) Abundenţa relativă (%) a unei specii reprezintă raportul dintre
numărul (sau biomasa) indivizilor unei specii şi numărul (sau biomasa)
indivizilor tuturor speciilor din probe. Abundenţa relativă a unei specii într-o
biocenoză nu este întotdeauna corelată direct cu importanţa ei în funcţionarea
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biocenozei, în sensul că speciile cele mai abundente nu au mereu şi cea mai
mare importanţă, şi invers. (F. Ramade, 1984).
4) Dominanţa exprimă influenţa unei anumite specii în structura şi
funcţionarea unei biocenoze. Aceasta, deoarece unele specii prin numărul
indivizilor, prin biomasa lor, prin productivitate şi alte activităţi, au un rol
important în controlul unei biocenoze.
De exemplu putem spune că molidul, stejarul sunt specii dominante în
ecosistemele respective, de activitatea lor vitală depinzând celelalte specii,
precum şi microclima.
Există şi situaţii în care o specie poate avea o abundenţă numerică
scăzută, dar poate să exercite o influenţă mai mare în ecosisteme decât o
specie cu abundenţă mare. De exemplu, erbivorele sunt mai puţin numerose
decât unele insecte fitofage şi, totuşi, au o importanţă mai mare la nivelul
unui ecosistem de câmpie.
5) Fidelitatea exprimă tăria legăturilor între speciile biocenozei.
Este un indicator important deoarece dă posibilitatea caracterizării
biocenozelor, prin prezentarea unor specii sau unor grupuri de specii, care pot
deveni indicatoare ale biocenozei respective.
Analizând acest indicator, putem vorbi despre:
- specii caracteristice - legate strict de o biocenoză, care nu pot
exista (supravieţui) în alte ecosisteme (de exemplu. păstrăvul este prezent
numai în pâraiele de munte, în amonte);
- specii preferenţiale – pot exista mai multe biocenoze dar preferă
una (loboda - Chenopodium sp. o întâlnim pe terenurile bogate în azot, dar
poate fi prezentă şi în cele sărace);
- specii străine (întâmplătoare) – ajung întâmplător într-un
ecosistem;
- specii indiferente.
6) Diversitatea exprimă gradul de saturaţie în specii a unei biocenoze
naturale. Este un indice cantitativ complex al structurii biocenozei, care se
poate calcula pornind de la numărul speciilor şi abundenţa relativă a
fiecăreia.
Diversitatea poate fi apreciată în mai multe moduri (citate N.
Botnariuc, 1984):
a. Indicele lui Fischer, Cobert şi Williams care se bazează pe
distribuţia statistică a abundenţelor relative a speciilor în biocenoză. Poate fi
aplicat atunci când se cunoaşte faptul că abundenţa relativă sau numărul de
indivizi prin care sunt reprezentate speciile într-o biocenoză aproximează o
distribuţie logaritmică de tipul:
ax, ax2/2, ax3/3…., în care: ax reprezintă numărul de specii
reprezentate în probă printr-un singur individ; ax2/2 – numărul de specii
prezente în probă prin 2 indivizi etc.
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Relaţia dintre numărul de specii şi numărul de indivizi din probă se
află prin aplicarea relaţiei:
S - α lon (1+ N/α ),
unde: S- numărul de specii din probă; N – numărul de indivizi din
probă; α - indicele de diversitate.
Indicele de diversitate ne permite să comparăm două biocenoze
diferite chiar dacă numărul indivizilor recoltaţi din fiecare dintre ele este
foarte diferit.
b. Indicele Simpson se calculează plecând de la teoria probabilităţilor:
D – N(N-1)/ ∑n (n-1),
unde N – numărul indivizilor tuturor speciilor din probă; n – numărul
indivizilor unei singure specii din probă.
c. Indicii care se calculează plecând de la teoria informaţiei:
Indicele Shannon ajută la estimarea gradului de organizare a
sistemului:
Sh - -∑x qi/Q log2xqi/Q.
în care: qI reprezintă numărul indivizilor unei specii din probă; Q –
numărul indivizilor tuturor speciilor din probă.
Indicele de diversitate Brillouin (H), este o măsură adecvată dacă toţi
indivizii populaţiilor componente ale unei biocenoze sau ale unei probe
alcătuite dintr-un număr mare de unităţi de probă, ar fi identificaţi şi
număraţi.
H= 1/N log10 (N!/ N1!N2!….Nn!),
în care N – numărul total de indivizi; N1, N2…- numărul de indivizi ai
fiecărei specii; H – informaţia medie pe individ.
Conţinutul informaţional al întregului ecosistem este dat de produsul
dintre informaţia medie pe individ şi numărul total de indivizi (B=H x N).
Pentru a aprecia gradul în care diferenţa dintre valorile calculate ale
indicatorilor de diversitate este sau nu semnificativă, în cazul a două
biocenoze, se utilizează un calcul statistic (N. Botnariuc, A. Vădineanu –
1982, propune testul Student).
Aceiaşi autori apreciază utilitatea acestor indicatori în estimarea
diversităţii însă, enumeră şi o serie de neajunsuri:
- nu se ia în calcul decât abundenţa speciei, nu şi importanţa ei;
- speciile sunt tratate separat şi nu în conexiune cu celelalte specii;
- nu se are în vedere diversitatea funcţională, numărul nişelor etc.
Diversitatea la nivelul unei biocenoze este particularizată de: factorii
istorici, climatici, eterogenitatea spaţială, competiţia-prădarea şi
productivitatea.
- factorul istoric. Biocenozele se diversifică de-a lungul timpului.
Cele vechi sunt mai bogate în specii decât cele noi. Diversitatea este redusă
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în ecosisteme puţin stabile (tundra, agrobiocenoze) şi, foarte importantă în
ecosistemele evoluate, stabile (în regiunile tropicale).
- factorii climatici. Regiunile cu climat stabil (fără geruri sau
amplitudini mari ale regimului termic, ploi regulate) favorizează apariţia
specializărilor şi adaptărilor mai pregnant decât zonele cu climat variabil,
datorită constanţei resurselor alimentare. Animalele din aceste regiuni se
caracterizează prin comportamente alimentare stereotipice, necesităţile lor
fiind uşor de satisfăcut.
- eterogenitatea spaţială: cu cât mediul este mai complex, cu atât
biocenozele sunt mai diversificate. Mayr, (1963) apreciază că topografia unei
zone joacă un rol important în diversificarea mediului şi formarea speciilor.
Acest lucru nu este valabil însă în toate cazurile. În regiunile tropicale, de
exemplu, nu putem vorbi de o variabilitate a topografiei şi, totuşi, diversitatea
este foarte ridicată. Ea este datorată numărului mare de specii vegetale
(permise de către climat) care determină o eterogenitate spaţială (este vorba
despre eterogenitatea realizată de diferitele straturi vegetale). Mac Arthur
(1964) a arătat că numărul speciilor de păsări dintr-o pădure este o funcţie
liniară a cantităţii de vegetaţie (suprafaţă foliară).
- competiţia – prădarea. Competiţia se exercită, de regulă, între specii
care ocupă nişe identice sau vecine. Ea se poate diminua prin decalarea
perioadei de reproducere, de exemplu. Acest lucru este posibil însă numai în
regiunile cu un climat care permite reproducerea de-a lungul întregului an. O
intensitate slabă a competiţiei permite apariţia şi coexistenţa unor noi tipuri
de pradă, care poate suporta noi tipuri de prădători.
- productivitatea. Când productivitatea este ridicată, diversitatea este
de asemenea, mare (Connel, Aurias, 1964). Într-un mediu stabil, pierderile de
energie sunt reduse, o mare parte din energie regăsindu-se la nivelul
producătorilor. Aceasta permite speciilor să formeze populaţii mai mari, cu
un grad ridicat de variabilitate. Altfel spus, abundenţa hranei permite
speciilor să se fragmenteze în populaţii mai mici, mai mult sau mai puţin
izolate, care pot pătrunde la niveluri trofice diferite.
4.4. Principii biocenotice
Indicatorii de diversitate pot fi consideraţi traducerea cifrată a
principiilor biocenotice:
A. Principiile lui Thienemann:
1) Cu cât sunt mai variate condiţiile de existenţă dintr-un biotop, cu
atât mai mare va fi numărul de specii ale biocenozei ataşate acelui biotop.
(Ex: Delta Dunării).
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2) Cu cât condiţiile de existenţă dintr-un biotop se îndepărtează mai
puternic de starea normală şi optimală pentru cele mai multe specii, cu atât.
numărul de specii din biocenoză va fi mai mic, iar speciile noi vor fi
reprezentate printr-un număr mai mare de indivizi. (Ex: teren erodat, teren
sărăturat).
B. Principiul lui Frantz:
3) Cu cât condiţiile de mediu dintr-un biotop au avut continuitate mai
mare în dezvoltarea lor, cu cât au fost mai mult timp omogene, cu atât
comunitatea de specii este mai stabilă şi mai omogenă. (Ex: pădurea
tropicală).
4.5. Structura trofică a biocenozei
4.5.1. Lanţul trofic. Noţiuni. Tipuri.
În cazul biocenozei, între specii se stabilesc multiple legături, de
natură diferită: reproducere, răspândire, apărare, hrană. Dintre acestea, cele
mai importante considerăm că sunt legăturile trofice, întrucât stau la baza
circuitului materiei în ecosisteme. Aceste relaţii constituie şi un important
factor de reglare al densităţii organismelor (Gh.Mohan, A. Ardelean, 1993).
Ansamblul de relaţii trofice stabilite între speciile biocenozei
constituie structura trofică a acesteia, iar partea ecologiei care se ocupă cu
studiul structurii trofice, compoziţia şi volumul de hrană a diferitelor specii
constituie trofoecologia.
Lanţul trofic (fig. 4.2) – reprezintă un şir de câteva organisme
diferite funcţional, prin care energia şi materia circulă numai de la un nivel
trofic inferior spre un nivel trofic superior.
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Fig. 4.2 Exemple de lanturi trofice (mediu acvatic si mediu terestru,
dupa F. Ramade, 1984)
Lanţurile trofice, de regulă, nu depăşesc 5-6 verigi, datorită cantităţii
limitate de substanţă şi energie existentă şi care nu este suficientă decât
pentru câteva organisme diferite funcţional. De aceea, în practică, lanţurile
trofice cu cât sunt mai scurte cu atât sunt mai productive (Botnariuc, 1999).
Lanţurile trofice pot fi:
1) Lanţul trofic de tip prădător care cuprinde verigile: plantă
autotrofă – animal erbivor – carnivor de ordinul I – carnivor II.
Exemple:
- în ecosisteme terestre - grâu → şoarecele de câmp → nevăstuică →
bufniţă; frunze → afide → insecte sirfide →piţigoi→vultur;
- în ecosisteme acvatice: - în lacuri: - alge → crustacee → puiet de
peşte → peşti răpitori (biban, şalău) → păsări ihtiofage (pelican);- în mare:
fitoplancton- copepode-heringi adulţi- foci.
2. Lanţul trofic de tip parazit poate fi endoparazit, ectoparazit sau
combinaţii ale acestora.
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De asemenea, lanţurile pot fi scurte (de tip gazdă – parazit). De
exemplu: lucernă - cuscuta (Cuscuta campestris); rădăcina florii soarelui –
lupoaie (Orobanche ramosa); tutun - virusul mozaicului tutunului;
Există şi situaţii în care lanţul parazit este mai lung: plantă-insectă
fitofagă-virus.
De asemenea, putem avea verigile: gazdă – parazit – hiperparazit.
Ex. : om – vierme parazit – bacterii – virusuri; plantă –oaie-muscăflagelat-bacterie-bacteriofag.
3. Lanţ trofic de tip detritic sau saprofag cu verigile: materie
organică moartă → organisme detritivore – consumatori secundari →
consumatori terţiari.
Acest tip de lanţ trofic îl întâlnim în orizontul organic al pajiştilor,
litiera pădurilor, pe fundul apelor cu depozite organice.
Ex. materie organică moartă → râmă – şoarece comun;
În lacuri: nămol cu detritus organic - larve de chironomide – plătica peşti răpitori – om.
În literatură regăsim descrise şi alte tipuri de lanţuri trofice. De
exemplu, C. Pârvu, (2001) introduce şi argumentează denumirea de lanţ
trofic zoofag. Acesta este caracteristic plantelor carnivore şi ciupercilor
carnivore (în care animalul constituie veriga iniţială şi planta, secundară).
Plantele carnivore prezintă anumite adaptări la nivelul frunzelor, care
le permit reţinerea sau prinderea de animale foarte mici în vederea
suplimentării necesarului de substanţe minerale (în special azotoase), în
vederea creşterii. De exemplu: microcrustacei (Cladocere) – otrăţelul de baltă
(Aldrovanda vesticulosa); insecte –roua-cerului (Drosera rotundifolia).
Alţi autori descriu numai 2 tipuri de lanţuri trofice. De exemplu,
Ehrlich, (1985) descrie un lanţ trofic asimilator, care reuneşte organismele
ale căror creştere şi reproducere la fiecare nivel trofic sunt în dependenţă
directă de cele aflate la nivelul trofic precedent şi un lanţ trofic
dezasimilator , caracterizat prin descompunerea treptată a moleculelor
organice complexe, al cărui rezultat final poate fi mineralizarea (alcătuit din
depolimerizatori, descompunători primari, secundari etc.).
În raport cu modul de utilizare a substanţelor organice derivate din
producţia primară a ecosistemelor, Campbell, (1977) descrie, de asemenea, 2
tipuri de lanţuri trofice: de tip fitotrof (similar celui denumit anterior
prădător) şi lanţ trofic detritic.
4.5.2. Relaţiile dintre nivelurile trofice
Elton (1927) a propus o reprezentare sub formă de diagrame a
relaţiilor trofice dintr-o comunitate, pornind de la un fapt observat pe
considerente numerice. (fig. 4.3.)
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Fig. 4.3. Cantitatea de energie, biomasa si numarul de indivizi din
diversele niveluri trofice ale unui ecosistem natural teoretic de tipul unei
paduri tropicale
(dupa A.N si A.H. Strahler, 1974, citati de I. Puia si col., 2001)
El a constatat că, în general, descreşterea numărului de indivizi are
loc pe măsură ce se trece de la producători spre consumatorii de ordin
superior. Reprezentând grafic pe axe (x = numărul de indivizi; y = nivel
trofic) rezultă o piramidă, numită piramidă numerică sau piramida
efectivelor (fig. 4.3. a).
Explicaţia acestei reprezentări este simplă: plantele şi apoi animalele
mici posedă un potenţial de înmulţire mai ridicat comparativ cu cele mari, ca
adaptare la faptul că animalele mici sunt consumate de cele mari.
Dacă se înregistrează biomasa nivelurilor trofice succesive rezultă
piramida biomaselor (fig. 4.3. b).
Se observă că producătorii înregistrează o cantitate ridicată de
biomasă, apoi aceasta scade treptat de la erbivore la carnivorele de ordinul
III. Este logică această micşorare a biomasei, deoarece:
- nivelurile inferioare servesc drept hrană nivelurilor superioare;
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nu toată substanţa nivelului inferior este consumată (erbivorele
nu consumă şi rădăcinile plantelor);
- din ce s-a ingerat nu totul se digeră;
- din ceea ce s-a digerat, nu toată substanţa este asimilată şi
convertită în biomasă proprie, ci o parte este transformată în
cataboliţi.
Dacă se ia în considerare energia potenţială existentă, rezultă
piramida energetică (fig. 4.3. c).
Se observă că datorită pierderilor de biomasă în care este stocată
energia şi pierderilor energetice necesare pentru procurarea şi consumarea
hranei şi desfăşurarea proceselor fiziologice (din care rezultă căldură cedată
mediului) rezultă pierderi entropice la fiecare nivel.
-

4.5. Nişa ecologică (fig. 4.5).

Fig. 4.5 Nisa ecologica (dupa F. Ramade, 1984)
Termenul de nişă este foarte controversat. El a fost folosit pentru
prima dată de către Grinnell în anul 1917, care considera că nişa este un
concept ce defineşte spaţiul de trai al speciilor. În lucrările ulterioare (1924,
1928), Grinnell a inclus în definiţie alături de componenta spaţială şi
componenta trofică, definind nişa ca ,,unitatea de distribuţie ultimă în care
fiecare dintre specii este reţinută conform limitărilor lor structurale şi
funcţionale”
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O abordare din punct de vedere funcţional a nişei a fost realizată de
către Elton, în anul 1927: ,,nişa ecologică este echivalentă cu rolul pe care un
organism îl joacă în economia naturii, în special locul pe care-l joacă într-un
lanţ trofic”. Aceasta indică funcţia unei specii, câmpul ei de activitate,
relaţiile sale cu comunitatea de specii în care se află.
Odum, 1953, defineşte nişa ecologică ,,drept poziţia sau statutul unui
organism în interiorul ecosistemului”. Poziţia, aşa cum o vede el, este
rezultatul conlucrării mai multor elemente: adaptările structurale ale
organismelor, răspunsurile fiziologice, comportamentele specifice sau
învăţate (aceeaşi specie, care face parte din ecosisteme diferite, ocupă aceeaşi
nişă ecologică).
Hutchinson (1957), apreciază că fiecare specie îşi are propria nişă
ecologică, numită nişă fundamentală. Ea este multidimensională, incluzând
componentele spaţiale, trofice precum şi legăturile acestora cu diverşii factori
de mediu. Deci, nişa cuprinde ansamblul factorilor abiotici şi biotici care
influenţează existenţa unei specii.
Sunt însă şi păreri (Botnariuc, Vădineanu, 1982) care susţin că o
specie poate avea mai multe nişe ecologice. În acest sens, sunt numeroase
exemple, în special la animale, care au o anumită structură pe vârste şi sexe.
Fiecare structură are o anumită funcţie în cadrul ecosistemului. De exemplu,
populaţia unui fluture parcurge mai multe stadii de dezvoltare (ou, omidă,
pupă, adult), fiecare stadiu intrând într-un alt lanţ trofic (populaţia este
polifuncţională şi are deci, mai multe nişe).
Se apreciază, de asemenea, că într-o nişă nu pot coexista 2 specii
decât segregate ecologic (adică aceeaşi bază trofică poate fi utilizată de mai
multe specii, cu condiţia ca unele să activeze ziua, iar altele noaptea).
La unele specii există o diferenţiere a nişelor pe sexe: de exemplu, la
ţânţari, masculii se hrănesc cu lichide de origine vegetală, iar femelele cu
sânge de mamifere.
Există şi alte situaţii. Când mai multe specii apropiate, la care diferă
anumite particularităţi, găsesc condiţii ecologice ce oferă posibilităţi optime
de viaţă pentru mai multe dintre ele, acestea vor convieţui fără a se elimina
una pe alta, dar numai atâta timp cât se vor menţine condiţiile ecologice.
Când acestea devin limitate ca posibilităţi de satisfacere în egală măsură a
celor 2,....n specii, speciile mai bine adaptate vor tinde să înlocuiască pe cele
mai slab adaptate (excludere concurenţială). Această înlocuire nu depinde de
forţa fizică a speciilor, ci de gradul lor de adaptare la mediu. O altă soluţie
este să se realizeze o diferenţiere (specializare a nişelor).
Se pune întrebarea: cât de mult trebuie să difere nişele pentru ca cele
două specii să coexiste. Pragul critic al diferenţierii în utilizarea resurselor
este denumit ,,similaritate limitativă’’. Această limită este generată de un
echilibru între:
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- intensitatea concurenţei intraspecifice (pe care o nişă îngustă o
intensifică);
- intensitatea concurenţei interspecifice (pe care o nişă largă o
intensifică).
Problema este că în practică este greu de prevăzut unde este echilibrul
(fig.4.6)

Fig. 4.6 Curbele utilizarii resurselor pentru doua specii, in care
acestea variaza in functie de dimensiunile sortimentului de hrana utilizat. In
cazul a) exista o concurenta interspecifica puternica si o concurenta
intraspecifica slaba; in cazul b) exista o concurenta intraspecifica puternica si
nu exista concurenta interspecifica; in cazul c) curbele se suprapun putin asa
ca concurenta interspecifica este relativ slaba, totusi gama de resurse utilizate
de fiecare specie este destul de larga si deci, concurenta intraspecifica este de
asemenea slaba
Evoluţia poate acţiona în sensul reducerii gradului de concurenţă între
specii.
Se pune şi o altă întrebare: există în natură nişe libere. Răspunsul este
iarăşi controversat Sunt autori (Mayr, 1963, Frontier, 1995, Lever, 1994) care
susţin faptul că nişele pot fi libere (deoarece numărul speciilor poate creşte
într-un ecosistem, deci există nişe libere), iar alţii afirmă contrariul. Ne
raliem opiniei lui Botnariuc, (2000), care arată că nu există nişe libere. Aşa
cum nu există populaţii fără funcţii, nu poate exista nici o nişă liberă. Poate
preexista într-un ecosistem habitatul (locul în care trăieşte o specie), dar
numai atât.
În literatură găsim şi o serie de clasificări ale nişelor. Astfel, după
dimensiunea nişei şi modul de procurare a hranei de către diferitele specii,
nişele ecologice pot fi:
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largi – de exemplu nişele păsărilor răpitoare care îşi procură
hrana din mai multe biotopuri, controlând efectivele speciei pradă pe
suprafeţele diferite (uliul, vulturul, acvila, râsul);
înguste – specii ce îşi procură hrana dintr-un singur biotop. Ex.
Gândacul de Colorado; animalele cu spirit de teritorialitate (Ex: leul,
bursucul,sconcsul).
După aspectul geografic, se introduce termenul de nişă echivalentă –
aceasta indică faptul că în biocenoze amplasate diferit geografic, o anumită
funcţie este îndeplinită de specii diferite (Mackenzie, 2000, apreciază în acest
sens că există anumite ,,reguli comune” care guvernează comunitatea).
De exemplu,. Cerbul carpatin în Rusia şi renul în America de Nord
(stepă)– sunt specii erbivore funcţii în lanţul trofic; toate insectele care se
hrănesc cu frunzele late ale copacilor din orice regiune au o nişă echivalentă.
Willson (1973) apreciază că problema nişei trebuie tratată diferit în
funcţie de organism, de particularităţile lui. Astfel, se afirmă că în timpul
dezvoltării ontogenetice, prin schimbarea densităţii şi producţia variabilă de
seminţe, plantele reuşesc să-şi schimbe nişa ecologică sau să-şi construiască
o alta cu limite foarte largi (ex. speciile dominante dintr-o fitocenoză).
Teoria nişei ecologice ne permite să înţelegem problema organizării şi
structurii populaţiilor.

ÎNTREBĂRI:
1. Ce reprezinta o biocenoza? Exemple.
2. Ce relatii trofice sunt intr-o biocenoza? Exemple.
3. Ce sunt nisele ecologiei? Exemple din viata de toate zilele.
BIBLIOGRAFIE:
1. A. Penescu, Narcisa Babeanu, D.I. Marin-2001- Ecologie si
Protectia Mediului, Ed. Sylvi
2. Schiopu D., Vantu V., A.Penescu-2002-Ecologie si Protectia
mediului- Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iasi
3. Note de curs- A. Penescu, 2010
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5. ECOLOGIA POPULAŢIEI
CUVINTE CHEIE:

←
←
←
←

-Populaţia
- Natalitatea
- Mortalitatea
- Dinamica populaţiei

OBIECTIVE:
- Înţelegerea rolului populaţiei şi menţinerea echilibrului în bisoferă
5.1. Definiţie. Exemple.
Populaţia este definită ca fiind un grup de organisme din aceeaşi
specie care ocupă un teritoriu dat. În ceea ce priveşte graniţele dintre
populaţii, acestea pot fi stabilite clar (cazul peştilor dintr-o baltă) sau pot fi
arbitrare (când ecologii le trasează în funcţie de problema luată în studiu).
Populaţia este alcătuită din organisme unitare sau organisme
modulare. În primul caz, fiecare individ este produs direct dintr-un zigot,
forma şi dezvoltarea individului fiind uşor de precizat (mamiferele, păsările,
amfibienii, insectele). Din contră, în populaţiile modulare (fig. 5.1.) zigotul se
dezvoltă într-un modul, care dezvoltă ulterior alte module pentru a forma o
structură de ramură (plantele, bureţii, coralii).

Fig. 5.1 a. Crestere modulara lateral, unde sunt aratate gena originara
si increngaturile; b. Exemple de organisme modulare
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5.2. Trăsături structurale şi funcţionale (parametri de stare).
Pentru aprecierea complexitatii unei populatii se au in vedere
parametrii de stare ai acesteia, care sunt reprezentati prin urmatoarele
trasaturi structurale si functionale:
mărimea populaţiei
- distribuţia în spaţiu a indivizilor
- structura pe vârste
- natalitatea, mortalitatea, dinamica populaţiei
- transferul energiei şi al elementelor minerale la nivelul populaţiei
naturale.
5.2.1. Mărimea populaţiei
Modalitatea de exprimare a mărimii populaţiilor este densitatea.
Aceasta reprezintă numărul de indivizi pe unitatea de suprafaţă, volum sau
habitat. Putem vorbi de:
- densitatea absolută – care exprimă numărul de indivizi raportat la
unitatea de suprafaţă sau de volum a ecosistemelor care integrează populaţiile
date (se exprimă în nr. indivizi/m2 ).
- densitatea în biomasă –care reprezintă biomasa indivizilor raportată
la unitatea de suprafaţă sau volum a ecosistemelor care integrează populaţia
(mg s.u../ha).Ea este necesară în stabilirea populaţiilor dominante, deoarece
sunt populaţii care realizează densităţi mici comparativ cu alte populaţii, însă
care acumulează o cantitate mare de substanţă organică sau energie. Dacă
biomasa este foarte mare, densitatea este de preferat să se exprime prin
cantitatea de cenuşă obţinută prin calcinarea substanţei organice, sau prin
determinarea unor elemente din cenuşă: C, N, Ca etc.
- densitatea ecologică – reprezintă raportarea numărului indivizilor
numai la habitatul specific speciei.
De exemplu, 100 indivizi de Leptinotarsa decemliniata (gândacul din
Colorado)/m2 de teren cultivat cu cartofi.
Este uşor de definit mărimea populaţiei când avem în vedere
organismele unitare (este simplu să numărăm indivizii dintr-o zonă), dar nu
acelaşi lucru putem spune despre organismele modulare (datorită
numeroaselor ramificaţii sunt greu de numărat).
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Metodele de estimare a densităţii populaţiilor sunt numeroase şi diferă
de la un grup de organisme la altul, în funcţie de talie, grad de mobilitate,
distribuţie în habitat, mod de viaţă etc.:
1. Numărarea directă se practică în cazul plantelor sau animalelor
mari sau care ies în evidenţă (organisme unitare). Estimarea numărului
populaţiei se bazează pe densitatea unei mostre. De exemplu: la plante
ierboase - număr exemplare/m2 , la arbuşti - nr. exemplare / 10m2, iar la
arbori, nr. exemplare / 25m2.
2. Metoda capturării şi recapturării.
Această metodă constă în prinderea unui număr oarecare de indivizi
(a) dintr-o populaţie (N) pe care îi marcăm, apoi îi eliberăm în habitat. După
un anumit timp se capturează un lot de indivizi (b) din care o parte (c) sunt
din cei marcaţi anterior. Valorile obţinute ne ajută să determinăm mărimea
populaţiei (N) prin următoarea relaţie: a/n=c/b, unde N=ab/c.
Acest lucru este posibil când populaţia este stabilă, fără emigraţii sau
imigraţii, când natalitatea şi mortalitatea nu se schimbă şi când capturarea
indivizilor nu modifică comportamentul lor.
Metoda are numeroase neajunsuri (animalele pot deveni ,,dependente
de capcană” sau, din contră, vor evita să fie prinse din nou în capcană,
tehnicile de capturare necorespunzătoare pot duce la creşterea mortalităţii
printre indivizii marcaţi), care pot fi depăşite numai printr-un program foarte
bine stabilit şi metode statistice speciale.
În cazul în care între perioada de capturare şi cea de recapturare are
loc o mortalitate evidentă, calculele matematice sunt mai complicate.
3. Metoda determinării densităţii populaţiilor prin extrageri de probe.
Când metodele precedente nu se pot aplica se recurge la extrageri de
probe pentru a putea evalua densitatea populaţiilor. Problema care se pune în
astfel de situaţii este de a extrage un anumit număr de probe care să fie
reprezentativ pentru întreaga populaţie cercetată.
În funcţie de tipul de ecosistem şi de populaţia studiată, ecologul va
alege metoda care va putea da cât mai puţine erori. O eşantionare corectă se
obţine numai printr-o cunoaştere prealabilă a biologiei şi a modului de
distribuţie a indivizilor în habitat.
4. Metoda estimării indirecte a densităţii.
Această metodă se referă la estimarea numărului unei populaţii după
semnele care indică prezenţa sa în habitat ca: galerii, urme, vizuini, cuiburi,
dejecţii etc.
În general, această metodă oferă numai o informaţie de ansamblu
asupra abundenţei populaţiei şi asupra densităţii ei.
Densitatea este un indiciu privind posibilităţile de suportare a
spaţiului. Se pot întâlni situaţii de supraaglomerare a spaţiului, când
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populaţia depăşeşte posibilităţile de suportare a acestuia şi invers,
subaglomerarea.
Supraaglomerarea este fenomenul răspunzător de declanşarea luptei
pentru existenţă (competiţie) în urma căreia, de cele mai multe ori, apare
subnutriţia, degenerarea indivizilor şi a populaţiei (deoarece se dă lupta
pentru existenţă între indivizi slăbiţi). De asemenea, favorizează izbucnirea
epidemiilor (datorită şanselor mai mari de contaminare) şi micşorează
rezistenţa la boli (datorită subnutriţiei).
De exemplu, în ecosistemele agricole supraaglomerarea conduce la
epuizarea prematură a apei şi elementelor nutritive din sol, umbrirea
plantelor, deci, reducerea fotosintezei şi a productivităţii biologice.
În cazul unei densităţi reduse a populaţiei (subaglomerare) sunt de
asemenea o serie de avantaje, dar şi de neajunsuri. De exemplu: riscul
apariţiei epidemiilor este redus; resursele oferite de spaţiu sunt mai mult
decât suficiente, de aceea ele nu sunt folosite în totalitate, rezultând mari
pierderi energetice la nivelul ecosistemului; există pericolul dispariţiei
populaţiei întrucât aceasta nu mai este capabilă să-şi refacă efectivul dintr-un
număr redus de indivizi.
5.2.2. Distribuţia în spaţiu
Modul de distribuţie al indivizilor în spaţiu este în strânsă corelaţie cu
limitele de toleranţă pe care acestea le au faţă de factorii abiotici, cu
interacţiunile lor cu alte grupe de organisme şi comportamentul lor.
Distribuţia poate fi:
1.Distribuţie uniformă, care presupune distanţe aproximativ egale
între indivizi. În natură este rar întâlnită. O putem întâlni la populaţiile de
animale cu comportament de teritorialitate, care populează medii relativ
omogene, sau la diferite populaţii vegetale (ecosistemele antropice).
Ex. arborii unei păduri mature ca urmare a unui comportament identic
faţă de lumină; plantele de grâu dintr-un lan, pomii dintr-o plantaţie etc.
2. Distribuţie grupată, care este determinată de:
- comportamentul indivizilor (care caută să trăiască în apropierea
semenilor lor – au o viaţă socială pronunţată),
- condiţiile de mediu (indivizii populaţiei se aglomerează în zonele în
care valorile factorilor ecologici sunt optime – de exemplu, locuri bogate în
surse nutritive).
Ex. afidele pe frunzele diverselor specii de plante.
3. Distribuţie întâmplătoare, în care poziţia fiecărui individ este
independentă de a celorlalţi. Se întâlneşte în cadrul unor populaţii foarte
numeroase care trăiesc într-un spaţiu restrâns şi care au o mare mobilitate.
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Ex. la păianjeni, insectele miniere, amfibieni, unele reptile, păsări şi
mamifere.etc.
În ecosisteme pot exista şi alte cazuri de distribuţie. Acestea sunt
determinate de comportamentele individuale care duc la dezvoltarea şi
diversificarea structurii spaţiale. Alături de teritorialitate, în ecologie mai
sunt descrişi termenii de domeniu (care reprezintă spaţiul frecventat de un
individ pentru căutarea hranei) şi spaţiul vital (întregul spaţiu în care
individul îşi desfăşoară activitatea toată viaţa). Delimitarea acestor termeni
nu poate fi realizată în cazul organismelor sesile, care sunt strict dependente
de un teritoriu. Delimitarea precisă este exemplificată de B. Stugren (1982) în
cazul rândunicii (Hirudo rustica), unde teritoriul este reprezentat de cuib,
domeniul - de grădini, livezi etc. din care îşi procură hrana, iar spaţiul vital îl
reprezintă aria de clocire (Europa), calea de migraţie şi locul de iernare
(Africa).
Teritorialitatea este un fenomen specific animalelor. Teritoriul este
apărat cu agresivitate pentru satisfacerea nevoilor nutritive, împerechere,
reproducere. Dimensiunea teritoriului este în strânsă legătură cu densitatea
populaţiei. Dacă resursele sunt abundente, mărimea optimă a teritoriului este
mai mică decât dacă resursele sunt reduse. Teritoriul se poate reduce sau
dispare în cazul unor populaţii după parcurgerea perioadelor critice. De
asemenea, el este mult mai bine apărat atunci când este folosit pentru
reproducere, comparativ cu cel folosit pentru hrănire (în cazul peştilor,
reptilelor, a unor erbivore gregare etc.). (Pârvu C., 2001).
5.2.3.Structura vârstelor
Structura vârstelor se exprimă prin proporţiile în care sunt
reprezentate diferitele grupuri sau clase de vârste faţă de numărul total al
populaţiei date.
Clasele de vârstă pot fi categorii specifice, cum ar fi: ani sau luni, sau
diferite stadii în dezvoltare, cum ar fi: ou, larvă, pupă şi adult.
Durata vieţii unui organism se împarte în: vârsta prereproducătoare
(juvenilă); vârsta reproducătoare (de maturitate) ce durează tot timpul
reproducerii şi vârsta postreproducătoare (senescenţa) de la ultima
reproducere până la dispariţia individului.
O distribuţie stabilă din punct de vedere al vârstei rezultă atunci când
fracţia dintre anumite grupe de vârstă rămâne constantă şi forma piramidei
vârstelor nu se schimbă în timp. Forma rămâne neschimbată datorită ratei
natalităţii şi mortalităţii care rămâne constantă pentru fiecare clasă. O
populaţie care nici nu creşte şi nici nu descreşte are o distribuţie de vârstă
staţionară (fig. 5.2.a.). O populaţie poate însă creşte sau descreşte şi, totuşi,
poate avea o structură de vârstă stabilă. Populaţiile în creştere sunt
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caracterizate de un număr mare de tineri, ceea ce conferă piramidei o bază
mai largă (fig. 5.2.b). Populaţiile cu o mare proporţie de indivizi din grupe
mari de vârstă, descresc ca număr (fig. 5.2.c)

Fig. 5.2 a,b,c. Piramidele de varsta teoretice, aplicabile in special la
mamifere si pasari dupa A. Mackenzie, 2000
Distribuţia claselor de vârstă în populaţie reflectă vitalitatea acesteia
şi capacitatea de creştere numerică. Ea diferă de la o specie la alta, iar în
cadrul aceleiaşi populaţii, de la o perioadă la alta. Numărul de indivizi din
fiecare stadiu ne poate da o informaţie folositoare asupra populaţiei.
Separarea claselor de vârstă permite evitarea competiţiei cu adulţii,
folosirea mai bună a resurselor teritoriului ocupat, evită canibalismul.
În schimb, la speciile de plante, structurile de vârstă ne oferă numai o
imagine limitată, deoarece rata de creştere este nedeterminată şi nu este strâns
legată de vârstă. De exemplu, spre deosebire de animale, unele plante pot
atinge dimensiuni mai mari decât altele la aceeaşi vârstă şi la aceeaşi specie.
Clasele de mărime, cum sunt: greutatea, suprafaţa acoperită sau
diametrul copacilor la înălţimea de 1 metru pot constitui măsuri ecologice
mai utile decât vârsta în aceste cazuri. Dacă ne gândim la un copac, acesta are
şi el o structură de vârstă şi este alcătuit din părţi tinere care se dezvoltă,
active din punct de vedere funcţional şi părţi bătrâne. Mai mult, frunzele,
ramurile şi rădăcinile se schimbă în activitate pe măsură ce îmbătrânesc. De
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aceea, un bun ecolog, nu va trata în mod egal frunzele de exemplu, pentru că
ar ignora faptul că erbivorele le vor trata diferit.
Vârsta indivizilor unei populaţii se poate determina după anumite
caractere morfologice cum sunt inelele anuale la arbori, solzii la peşti,
cochiliile la moluşte, coarnele şi dinţii la unele mamifere.
Dacă generaţiile se suprapun şi vârstele nu se pot diferenţia după
anumite caractere morfologice, atunci indivizii se pot grupa pe clase de
dimensiuni. Se pot surprinde caracteristici ale indivizilor referitoare la
procesele metabolice, necesităţile energetice, sensibilitatea faţă de acţiunea
mediului etc.
5.2.4. Structura pe sexe
Structura pe sexe este de obicei exprimată ca numărul relativ al
masculilor raportat la numărul femelelor dintr-o populaţie. Astfel, un număr
egal de masculi şi de femele poate fi exprimat ca raţie 1:1. Spre această
structură pe sexe tind multe populaţii. Motivele evolutive pentru aceasta sunt
cunoscute sub numele de Teoria raţiei sexului a lui Fisher, care poate fi
explicată astfel: dacă masculii sunt relativi rari faţă de femele, fiecare mascul
se va împerechea cu multe femele şi va produce mulţi urmaşi şi invers. Este
de aşteptat ca fiecare variaţie a raţiei sexului să fie corectată de evoluţie,
utilitatea mamei fiind mai mare dacă dă naştere la urmaşi din sexul minoritar.
Acesta este un exemplu de avantaj pentru tipul mai rar. Teoria lui Fisher
spune că ar trebui să se facă o investiţie egală în fiecare sex, ca un rezultat al
avantajului tipului mai rar.
Totuşi există numeroase excepţii de la raţia egală a sexelor. Aceasta
se datorează costurilor energetice prea mari, aglomerărilor şi competiţiei
pentru împerechere.
Structura pe sexe diferă foarte mult de la o specie la alta. Studiindu-se
proporţia sexelor s-au evidenţiat 3 tipuri:
- când raportul masculi/femele ( ♂/♀) = 1 (exemplu: la om)
- când raportul este în favoarea masculilor (♂ >) (Ex.: la unele
insecte, păsări, mamifere rozătoare);
- când raportul masculi/femele este în favoarea femelelor (♀ >) (Ex:
la afide).
Este un indice important în perspectiva dezvoltării unei populaţii.
Dominarea femelelor presupune o populaţie în plin progres numeric, în timp
ce dominarea masculilor arată un regres. Un raport aproximativ egal cu 1
arată o populaţie staţionară.
În fig. 5.3 se prezintă un studiu comparativ între ţările în curs de
dezvoltare şi a celor dezvoltate, în ce priveşte piramida vârstelor şi a sexelor
populaţiei umane.
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Fig. 5.3. evolutia populatiilor umane, in functie de dezvoltarea
economica a tarilor, dupa O.N.U.
5.2.5. Natalitatea şi mortalitatea
Populaţia se caracterizează în orice moment prin apariţia şi dispariţia
indivizilor.
Natalitatea este un parametru ce reprezintă pentru o populaţie
numărul de indivizi apăruţi prin diviziune, germinare, ecloziune sau naştere.
Mortalitatea este expresia cantitativă a efectului pe care îl are mediul
asupra populaţiei, respectiv numărul indivizilor ce dispar în unitatea de timp.
Deoarece în natură factorii ecologici prezintă abateri de la
concentraţiile optime pentru o populaţie, ne interesează să cunoaştem
natalitatea ecologică sau realizată. Aceasta este dată de numărul de indivizi
ce pot fi produşi în condiţii concrete de existenţă (se referă de fapt la numărul
de pui născuţi într-un an, lungimea gestaţiei etc.). Natalităţii ecologice îi
corespunde mortalitatea ecologică.
Supravieţuirea este opusul mortalităţii. Numărul de supravieţuitori
este de regulă mai interesant decât numărul deceselor, de aceea mortalitatea
este exprimată ca speranţă de viaţă (numărul mediu de ani care va fi trăit de
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membrii unei populaţii dintr-o anumită grupă de vârstă). Datele despre
supravieţuire sunt de cele mai multe ori arătate sub forma unei curbe de
supravieţuire pentru o anumită populaţie (un grafic care ne arată proporţia de
supravieţuitori pe scară logaritmică în fiecare etapă a vieţii).
5.2.6 Dinamica Populaţiei
În interpretarea datelor referitoare la dinamică se vorbeşte despre
fluctuaţie - orice schimbare numerică a populaţiei, indiferent dacă are loc o
creştere sau o reducere a indivizilor (biomasei) şi oscilaţie – schimbarea
numărului de indivizi (a biomasei) care se repetă într-o unitate de timp în
jurul unei densităţi medii, menţinându-se valori care se abat uşor de la
densitatea medie.
Parametrii care caracterizează dinamica populaţiei sunt: rata
natalităţii, rata mortalităţii şi ecuaţia de creştere.
A. Rata natalităţii este dată de raportul dintre numărul indivizilor
născuţi în unitatea de timp şi efectivul populaţiei. Ea depinde de factorii de
mediu şi potenţialul biotic (adică capacitatea de a produce urmaşi şi de a
supravieţui). În evoluţie au fost favorizate genotipurile la care natalitatea avea
valori ce asigurau numărul maxim de supravieţuitori.
B. Rata mortalităţii este dată de numărul de indivizi morţi în unitatea
de timp raportat la efectivul populaţiei. Este influenţată de factori fiziologici
şi factori de mediu.
Modificarea numărului de indivizi dintr-o populaţie poate fi cauzată
de:
- influenţa paraziţilor, bolilor, prădătorilor care duc la dispariţia
unor indivizi.
- concurenţa pentru hrană şi spaţiu
- factorii climatici accidentali
- îmbunătăţirea hranei, sporirea bazei furajere
- poluarea aerului, apei şi a solului
- intervenţia antropică, etc.
Rata natalităţii şi a mortalităţii care variază în funcţie de densitate
sunt dependente de densitate, iar cele care nu se schimbă cu densitatea sunt
independente de densitate. Dacă rata mortalităţii echilibrează perfect rata
natalităţii vorbim despre densitatea de echilibru a populaţiei.
Migrarea
Organismele pot evita condiţiile locale nefavorabile prin mutarea
către altă zonă prin migrare.
Migrarea este o mutare direcţionată, ca de exemplu, zborul
rândunelelor (Hirundo rustica) toamna din Europa spre Africa. Un alt
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exemplu bine cunoscut este cel al lăcustelor care în general trăiesc izolat.
Când după o secetă îndelungată cad ploi abundente, iar apele se revarsă peste
terenurile unde adulţii au depus ouălele, ies un număr imens de larve care trec
într-o fază gregară de viaţă. Lipsa hranei în mediul suprapopulat determină
larvele să migreze, acestea deplasându-se pe pământ într-o anumită direcţie,
pe care nu o schimbă indiferent de obstacolele care le-ar ieşi în cale. În
Argentina, spre exemplu, 20 ha cultivate cu tutun au fost distruse într-o
jumătate de minut de către o invazie de lăcuste. Deşi acestea sunt combătute
cu mijloace moderne, ele rămân o adevărată calamitate naturală pentru unele
ţări ale Africii, Americii de sud şi Asiei (T. Opriş, 1987).
A Mackenzie (2000) precizează că între hibernare (care permite
organismului să se ,,mute” în timp, depăşind o anumită perioadă
nefavorabilă) şi migrare (o mutare în spaţiu spre o localizare mai favorabilă)
există o similitudine clară.
Migrarea poate avea loc pe diferite intervale de timp (cicluri diurne,
anuale sau multianuale).
Migraţiile pot fi clasificate în funcţie de frecvenţa lor în ciclul unui
individ în trei categorii: călătorii dus-întors repetate, o singură călătorie de
întoarcere sau un singur drum (tabelul 5.2).
Tabelul 5.2
Clasificarea migraţiilor în funcţie de frecvenţa lor (după A.
Mackenzie şi col., 2000).
Speciile migratoare
Habitat 1
Habitat 2
Călătorii dus-întors repetate
Zooplanctonul marin
Suprafaţa mării (noaptea)
Adâncime (ziua)
Lilieci
Culcuş (ziua)
Zona de hrană (noaptea)
Multe păsări
Zona de hrană (ziua)
Culcuş (noaptea)
broaşte
Apă
(perioada
de Pământ (restul perioadei)
împerechere)
ren
Tundra (vara)
Pădure (iarna)
O călătorie dus-întors
anghile
Bălţi şi râuri în Europa Marea
Sargasselor
(creştere)
(înmulţire)
Somonul pacific
Râurile
din
America Oceanul Pacific (creştere)
(înmulţire)
Un singur drum
Fluturele monarh
Mexic
Nordul SUA şi Canada
Fluturele roşu amiral
Europa de sud
Britania
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Structura populaţiei reprezintă o cale deosebită în slăbirea competiţiei
intraspecifice, în creşterea capacităţii de apărare, creşterea eficienţei utilizării
resurselor, a şanselor de supravieţuire, de menţinere a efectivului.
ÎNTREBĂRI:
1. Definiţi noţiunea de populaţie. Exemple.
2. Ce este densitatea ecologică?
3. Care sunt parametrii? Ce caracterizează dinamica populaţie? Ce
este natalitatea?
BIBLIOGRAFIE:
1. A. Penescu, Narcisa Babeanu, D.I. Marin-2001- Ecologie si
Protectia Mediului, Ed. Sylvi
2. Schiopu D., Vantu V., A.Penescu-2002-Ecologie si Protectia
mediului- Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iasi
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6. RELAŢII INTRASPECIFICE ŞI INTERSPECIFICE
CUVINTE CHEIE:
-

Relaţii interspecifice
Relaţii intraspecifice
Simbioze

OBIECTIVE:
- Înţelegerea importanţei relaţiilor intraspecifice şi interspecifice şi
menţinerea echilibrului din biosfera
Relaţiile intraspecifice
Principalele relaţii intraspecifice (care se stabilesc între indivizii
aceleiaşi specii) sunt efectul de grup (agregarea) şi efectul de masă.
Efectul de grup (agregarea) este benefic asupra evoluţiei speciei şi constă în
modificările care intervin atunci când doi sau mai mulţi indivizi ai unei specii
se asociază ducând o viaţă comună. Faptul că fac parte dintr-un grup îi
conferă unui organism anumite avantaje: evitarea prădătorilor, localizarea
hranei şi prinderea prăzii mari sau foarte greu de prins, îngrijirea puilor etc
(fig. 6.1) .
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De exemplu, bivolii (Bubalus) se pot apăra numai în turmă, iar alte
animale atacă numai în haită - lupii (Canis lupus) (Opriş T.-1987).
Efectul de grup este întâlnit şi în cazul plantelor (atât din flora
spontană – vetrele de buruieni, cât şi la cele cultivate – densitatea optimă a
acestora împiedică dezvoltarea unor buruieni).
Cooperarea dintre indivizi poate fi temporară (cazul creşterii puilor),
sau permanentă (coloniile de furnici, perechile de lebede mute etc.).
Atunci când densitatea populaţiei creşte peste limita optimă,
cooperarea devine rapid un factor defavorizant, generator de stres (efect de
masă).

Speranţa medie de viaţă
Efect de grup

Efect de masă
masă
Densitatea

Densitatea populaţiei
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Fig. 6.2. Influenţa densităţii asupra indivizilor dintr-o populaţie.
Efectul de masă este întâlnit în mediul suprapopulat şi are un efect
negativ. Acesta este o consecinţă a creşterii densităţii peste o anumită limită
(fig. 6.2). În acest caz se manifestă cu pregnanţă fenomenele de competiţie şi
canibalism, creşte pericolul din partea prădătorilor şi există un risc mai mare
de îmbolnăvire.
Competiţia intraspecifică este foarte intensă întrucât indivizii tind
să-şi împartă aceleaşi resurse, cu toate că pot exista diferenţe determinate de
vârstă în cerinţele pentru hrană, sau diferenţe sexuale. Ea reprezintă o forţă
majoră în ecologie şi este responsabilă pentru fenomene cum sunt migrarea şi
teritorialitatea, fiind totodată cauza principală a reglării populaţiei prin
procese dependente de densitate.
Canibalismul constă în faptul că un organism mănâncă indivizi din
propria specie. Acesta se poate manifesta în diferite forme: canibalism între
adulţi, între sexe, între adulţi şi diferite stadii de dezvoltare etc. Este prezent
la peste 1300 de specii (Polis, 1981), având o distribuţie foarte diversă din
punct de vedere taxonomic (de la protozoare până la mamifere).
Canibalismul se manifestă de exemplu, în cazul unor peşti care îşi
consumă propriile icre, la unele moluşte (Nutrica catena) care îşi sacrifică
urmaşii, la unele femele care-şi consumă masculul (călugăriţa - Mantis), la
unele specii de pescăruşi (Larus argentatus) ale căror indivizi consumă ouă şi
pui din cuiburile proprii etc.
Consecinţele canibalismului sunt diferite în funcţie de nivelul la care se
manifestă. La nivel individual, canibalismul duce la dezvoltarea unor
comportamente deosebite, iar la cel populaţional, în funcţie de modalităţile de
manifestare, pot fi afectate unele trăsături ale populaţiei (rata mortalităţii,
structura pe vârste, pe sexe, modificări ale trăsăturilor primelor faze de
dezvoltare etc.-Fitzgerald şi Whoriskey, 1992, citaţi de N. Botnariuc, 1999).
6.2.Relaţiile interspecifice
Sunt relaţiile care se stabilesc între indivizii ce aparţin unor specii
diferite .
Acestea sunt multiple şi complexe, ele contribuind la organizarea biocenozei,
la stabilirea căilor de dirijare a materialului energetic şi informaţional.
În funcţie de natura generală a interacţiunii, Odum, (1971) clasifică
relaţiile interspecifice în nouă categorii : neutralismul, competiţia prin
interferenţă directă şi prin utilizarea nutrienţilor, mutualismul,
protocooperarea,
comensalismul,
amensalismul,
parazitismul
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şiprşdştorismul. Alţi autori au în vedere efectul acestor relaţii şi le clasifică în
relaţii indiferente, pozitive şi negative.
Între indivizii a două specii diferite se stabilesc, de regulă, legături
care pot fi exprimate matematic astfel: bilateral neutre (0 0), pozitive (+
+),negative (- -) sau combinaţii ale acestora (+ -; + 0; - 0 etc.).
Aceste relaţii nu sunt statice, ele se dezvoltă prin selecţie naturală în
mod continuu, şi pot trece de la o formă la alta în funcţie de diferiţi factori.
De asemenea, trebuie precizat că în comunităţile biologice complexe
pot funcţiona toate tipurile de interacţiuni. Dacă relaţiile pozitive măresc
şansele de dezvoltare sau de supravieţuire ale populaţiilor beneficiare,
relaţiile negative acţionează ca mecanisme de autoreglare a densităţii
populaţiilor, împiedicând suprapopularea unor teritorii.
6.2.1. Relaţii indiferente
Neutralismul (0 0) este o asociere lipsită de influenţe reciproce şi are
o importanţă redusă. De exemplu, vulpea care consumă şoareci şi iepuri şi
ciocănitoarea care se hrăneşte cu insecte în aceeaşi pădure nu se afectează
reciproc, nişele lor ecologice fiind separate.
În cazul microorganismelor, neutralismul este greu de evidenţiat în
mediu natural. El poate fi evidenţiat in vitro, atunci când microorganismele
cresc asociat, cu viteze de multiplicare şi densităţi finale egale cu cele cu care
se dezvoltă separat (G. Zarnea, 1994).
6.2.2. Relaţii pozitive
Interacţiunile pozitive sunt de natură cooperantă şi predomină de
obicei la densităţi populaţionale mici. Au mare valoare ecologică deoarece în
anumite condiţii pot fi creatoare de nou, uneori determinând apariţia unor
organisme noi (lichenii), care sunt capabile să ocupe nişe ecologice specifice
(Zarnea G, 1994).
A. Mutualismul (+ +) reprezintă o asociaţie bilateral benefică, care
formează elementele de bază ale organizării multor comunităţi.
Unii autori (Mackenzie, 2000, Botnariuc, 1999) includ în această categorie
relaţiile dintre organismele care trăiesc împreună în strânsă asociere fizică
(ambele populaţii sunt obligatoriu dependente una de alta), dar şi relaţiile
dintre specii care profită de pe urma convieţuirii lor (mutualism
neobligatoriu).
După N. Botnariuc (1999) relaţiile mutualiste pot fi clasificate, fără o
demarcaţie strictă, în patru categorii, în funcţie de rolul pe care acestea îl
îndeplinesc în viaţa populaţiei: nutriţia, apărarea, reproducerea şi răspândirea
descendenţilor.
Alţi autori (Alexander, 1971, Şchiopu ,1997 etc) consideră o relaţie de
pe urma căreia profită ambele specii, dar care nu este obligatorie pentru nici o
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parte, nu ca mutualism, ci ca fiind o relaţie de protocooperare. Relaţia în
acest caz este nespecifică, în sensul că orice specie asociată poate fi înlocuită
de o alta care îndeplineşte aceeaşi funcţie.
Prezentăm câteva exemple de relaţii de tip mutualism:
a. - Simbioza Rhizobuim – plantă leguminoasă. Gazda, de pe urma
simbiozei, este aprovizionată cu azot uşor asimilabil, iar bacteriile au acces la
sursa de carbon (prin hidrocarbonaţi).Ca rezultat al acestei relaţii se formează
noduli radiculari, cu o structură foarte complexă (un grad ridicat de
integrare).
Dar pe lângă tulpinile benefice plantelor, există şi tulpini ineficiente
de Rhizobium, care profită de localizarea lor pe plantă, în vederea folosirii
nutrienţilor, relaţia deviind uşor spre parazitism.
b. -Simbioza fungi şi alge sau/şi cianobacterii, care formează
lichenii. Poziţia lor sistematică este pusă sub semnul întrebării, dar acest
lucru nu ne împiedică să spunem că lichenii sunt foarte importanţi din punct
de vedere ecologic. Ei au o mare capacitate de înmagazinare şi reţinere a apei
şi sunt capabili să producă substanţe care degradează substratul mineral. De
aceea ei pot să se dezvolte în condiţii extreme (stânci, zone cu temperaturi
foarte scăzute, dar şi în deşert etc.), în care alte vieţuitoare nu pot supravieţui,
fiind primii colonizatori. Ei pot constitui sursă de hrană pentru erbivore şi
sunt buni bioindicatori, fiind foarte sensibili la poluanţi ai aerului.
c. – Micorizele. Reprezintă rezultatul asocierii simbiotice dintre
ciuperci şi rădăcinile arborilor. Acestea sunt foarte des întâlnite la plantele
terestre (Meyer, 1974, Tacon, 1985). Prezenţa micorizelor conferă plantelor
în general avantaje legate de nutriţie şi dezvoltare, iar ciupercilor, sursa de
carbon. Fungii au şi un rol protector faţă de patogeni, prin crearea unor
bariere fizice sau prin producerea unor acizi volatili cu efect fungistatic şi
antibiotic, limitează absorbţia unor metale grele (Zn, Cd), ameliorează
apărarea împotriva erbivorelor (Newsham, 1995), degradează şi absorb
nutrienţii din litieră (Hacskaylo,1972, citat de Zarnea, 1994), contribuie la
îmbunătăţirea structurii solului (Smith, 1980). Nutrienţii pot circula pe calea
hifelor, de la o plantă la alta, realizând astfel o mai bună integrare la nivelul
biocenozei.
Crearea artificială a micorizelor a fost mult studiată în ultimii ani. Sau obţinut rezultate bune în ceea ce priveşte creşterea plantelor pe soluri care
nu prezentau fungi specifici, au fost colonizate plante pe reziduurile unor
mine metalifere, ale unor exploatări de cărbune etc.
d. - În regnul animal relaţii de mutualism sunt întâlnite la unele
specii de termite care nu pot digera celuloza decât cu ajutorul unor flagelate
specializate – Trichonymphidae;
e. - Relaţii de tip ajutor mutual: peştii sanitari, creveţii sanitari şi
peştele ,,client” de pe care înlătură paraziţii şi pielea moartă; nagâţul pintenat
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care curăţă crocodilul de Nil de căpuşe şi de insectele care se adună pe pielea
lui solzoasă;
f. – Polenizarea. La cele mai multe specii dicotiledonate este realizată
cu ajutorul insectelor, păsărilor, liliecilor sau mamiferelor mici, care sunt
angajate în transferul polenului de la plantă la plantă. În schimb, polenizatorii
beneficiază fie de nectar, fie de ulei sau polenul însuşi ca o sursă de hrană, fie
de substanţe chimice complexe care sunt transformate în feromoni sexuali (de
exemplu, masculii albinelor Euglossine care polenizează orhideele).
Unele relaţii între plantă şi polenizator implică o interacţiune strânsă de tip
pereche, în care ambele specii depind una de alta (Yucca cacti şi molia de
Yucca, smochin şi viespea smochinului), iar altele sunt întâmplătoare
(polenizatorii recoltează nectarul sau polenul de la orice plantă, de-a lungul
anotimpurilor etc.).
g. - Răspândirea seminţelor cu ajutorul rozătoarelor, liliecilor,
păsărilor şi furnicilor. Uneori sunt răspunzători de dispersia seminţelor chiar
prădătorii acestora şi frugivorele care consumă pulpa fructelor şi elimină
seminţele în fecale. În pădurile tropicale cca. 75% din speciile arboricole
produc fructe cu pulpă ale căror seminţe sunt împrăştiate de animale. Plantele
şi-au dezvoltat fructe bogate în energie ca o răsplată, dar şi pentru a încuraja
atenţia acordată de frugivore. Nu este considerată relaţie mutuală însă,
împrăştierea unor seminţe de către animale în cazul în care acestea se prind
de blana lor, întrucât aceasta nu aduce nici un beneficiu animalului (ciulinii,
de exemplu).
h. - Alerta reciprocă a animalelor etc.
Unele mutualisme oferă partenerului o armă de apărare împotriva
prădătorilor sau competitorilor. De exemplu, multe specii ierboase au o
relaţie mutualistă cu Claviciptacae fungi, în care ciupercile cresc fie în
interiorul ţesuturilor plantei, fie pe suprafaţa frunzelor şi produc alcaloizi ce
conferă protecţie speciei ierboase împotriva erbivorelor sau prădătorilor de
seminţe.
Alt exemplu, este mutualismul plantă-furnică. Plantele oferă furnicilor
zaharuri şi proteine prin glandele specializate, sau protecţie fizică la baza
unor spini (la salcâm, de exemplu), iar acestea la rândul lor asigură apărarea
plantelor atacând intens orice intrus.
Exemplele de relaţii mutualiste sunt nenumărate (fig. 6.3 a,b,c…).
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B. Comensalismul (+ 0) este o relaţie obligatorie pentru organismul
comensal, dar care nu afectează “gazda”. Comensalul foloseşte gazda sa
pentru a se hrănii, ca adăpost, suport, ca mijloc de transport sau combinaţii
ale acestora.
De exemplu, în cochilia scoicilor se adăpostesc insecte, viermi, etc.;
plantele agăţătoare folosesc drept suport unii arbori (plantele epiphite); în
vizuina bursucului (sau a marmotei) se adăpostesc numeroase specii
(coleoptere, şoareci de câmp etc.); în muşuroi profită de condiţiile favorabile,
constante şi calde peste 2000 specii comensale sau parazite (fig.6.4.).

Figura 6.4. Relaţie de tip comensalism
În cazul microorganismelor există două categorii de comensali:
ectocomensali situaţi pe suprafaţa altor microorganisme, plante sau animale
şi endocomensali prezenţi în tubul digestiv la animale.
Comensalismul se poate realiza prin modificarea fizică a mediului,
sinteza unui nutrient sau factor de creştere esenţial pentru comensal, sinteza
unor produşi care induc sau stimulează procese morfogenetice, conversia
unor compuşi insolubili în forme solubile sau a unor compuşi solubili în
compuşi gazoşi accesibili altor populaţii etc.
O relaţie ciudată de tip comensal este şi cea dintre actinie şi
peştişorul-claun (Amphiprion unimaculatus). Peştişorul neajutorat găseşte
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adăpost între tentaculele anemonelor. Serviciul lui faţă de actinie însă nu este
inocent, deoarece culoarea lui vie atrage atenţia peştilor carnivori, care astfel
cad pradă cnidoblastelor anemonei. Ciudat este faptul că anemona acceptă
numai 2-3 peştişori care o servesc, restul fiind devoraţi. F. Lang, citat de
Opriş T (1987) afirmă că între cei doi comensali intervin repere sigure de
identificare (anumiţi feromoni), ceea ce demonstează posibilitatea
comunicării chimice în cazul asociaţiilor interspecifice.
6.2.3. Relaţii negative
A. Amensalism (- 0), relaţia nu este obligatorie pentru nici unul din
componenţi, însă când se produce, un component (amensalul) este inhibat în
creştere sau dezvoltare de unele produse elaborate de partener (antibioticele
produse de ciuperci sau bacterii au acest efect).
Fenomenul are un efect benefic ca, de exemplu, cel de eliminare a unor
microorganisme patogene pentru plante, animale sau om. Stă la baza
tehnicilor de conservare a alimentelor prin acţiunea unor acizi sau a
etanolului.
B. Competiţia (- -) reprezintă efectul negativ al unui organism asupra
altuia, ca rezultat al utilizării sau consumării aceleiaşi resurse de mediu
(factori ecologici, hrană, apă, loc de reproducţie etc.) (Fig 6.5 a, b)

Figura 6.5 Relaţii de tip competiţie
De regulă, competiţia apare în mediul suprapopulat.
Botnariuc, citând alţi autori (Denno, 1995, Stewart, 1996, Grover,
1997), afirmă că existenţa competiţiei interspecifice nu este datorată ocupării
aceleiaşi nişe, ci consumului aceleiaşi resurse.
În literatură sunt evidenţiate 3 modele ale competiţiei:
a. - Competiţie exploatativă, care constă în utilizarea aceloraşi resurse,
care la un moment dat pot fi limitative. De exemplu: în Australia, singurele
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mamifere răpitoare importante erau două specii de marsupiale: lupul cu
pungă (Thylacinus cynocephalus) şi diavolul cu pungă (Sarcophilus
satanicus). Odată cu popularea zonei cu triburi venite din Indonezia a fost
adus şi câinele Dingo (Canis dingo), care în stare de semisălbăticie a eliminat
în întregime marsupialele existente, datorită competiţiei pentru aceeaşi hrană.
Într-o pajişte, există competiţie între coada vulpii (Alopecurus pratensis) şi
păiuş (Festuca sp.). Festuca în teren umed nu creşte în comunitate naturală cu
Alopecurus, pentru că aceasta creşte repede, o umbreşte şi o înăbuşe. În
terenuri mai uscate situaţia este inversă.
În ecosistemele agricole, plantele agricole şi buruienile intră în
competiţie pentru lumină, apă şi elemente nutritive.
b. - Competiţie prin interferenţă – când indivizii unei specii îi
îndepărtează pe indivizii concurenţi în mod activ, prin eliminarea unor
metaboliţi – fenomenul alelopatiei (coline, marasmine, antibiotice, glicozizi
etc), sau prin agresiune directă – fenomenul de alelopatie (apărarea
teritoriului, lupta dintre masculi pentru împerechere etc.).
c. - Competiţie indirectă, care se stabileşte între specii cu cerinţe
diferite, atunci când una dintre ele consumă o resursă, care pentru altă specie
este o condiţie a supravieţuirii. De exemplu, crapul chinezesc introdus în
apele noastre, consumă macrofitele acvatice, care constituie substratul de
depunere al icrelor la mulţi peşti, hrana pentru unele nevertebrate sau adăpost
etc.
În natură, de-a lungul timpului, speciile s-au adaptat la o viaţă în
comun (coevoluţie). De regulă, competiţia este atenuată prin specializarea
extremă a nişelor. De exemplu, în pădure, competiţia este constantă la toate
nivelurile: arborii cresc cu viteze diferite faţă de vegetaţia ierboasă (de
exemplu, pinul numai ajuns la maturitate va determina dispariţia ierburilor de
sub coroana lui); rădăcinile se vor dezvolta în straturi pentru a exploata
diversele resurse etc.
Ramade (1993) citează în acest sens, cazul cormoranilor care trăiesc
în zonele de costă ale Europei. Cele două specii, cormoranul mare
(Phalacrocorax carbo) şi cormoranul moţat (P. aristotelis) ocupă aceeaşi nişă
(coasta pentru cuibărit, apele pentru hrană). În realitate ele s-au specializat în
consumul altui tip de hrană (tabelul 6.2) :
Tabelul 6.2.
Dimensiunea alimentară a nişei ecologice a cormoranilor
(după Ramade, 1992)
Specii capturate
Ammodytes
Clupeides
Pleuronectes

Cormoranul mare
0
1
26
70

Cormoranul moţat
33
49
1

Crevettes
Gobbides
Labrides
Altele

33
17
5
17

2
4
7
4

Alte exemple de coevoluţie: păsările frugivore care convieţuiesc în
aceiaşi arbori (păsările de dimensiuni mici s-au adaptat în consumul fructelor
mici şi invers, cele mari consumă numai fructe mari; are loc şi o separare în
ceea ce priveşte spaţiul - păsările mici stau pe ramurile din vârf, mai subţiri,
iar cele mai mari, la nivelul trunchiului etc.).
Trebuie precizat însă că, de regulă, competitorii periculoşi sunt cei
care sunt introduşi în ecosisteme noi, atât pe cale naturală, cât şi de către om.
În acest caz, unele specii sunt eliminate complet datorită faptului că intruşii
nu au lăsat timp speciilor autohtone să se adapteze la noile condiţii.
Competiţia este cea mai controversată formă a relaţiilor dintre specii:
- unii autori vorbesc despre efectul negativ al competiţiei pentru
anumiţi indivizi,
- alţii îi atribuie un rol primordial în evoluţie (Darwin Ch.)
- iar alţii o consideră un fenomen real în condiţii naturale, cu rol
deosebit în diversificarea adaptivă a speciilor, fără însă a fii îngrijoraţi de
introducerile bruşte ale unor specii care pot avea efecte catastrofale.
C. Prădătorism (+ -) – relaţie obligatorie, cu efect pozitiv pentru prădători şi
negativ pentru pradă (fig. 6.6)

A

B
Figura 6.6. Relaţii de tip prădătorism

Pornind de la definiţia ,,prădării” (consumarea în întregime sau a unor
părţi dintr-un alt individ –prada) se poate spune că prădători sunt: erbivorele,
carnivorele sau omnivorele.
În funcţie de dietă (hrană), unii prădători sunt extrem de specializaţi, alţii, din
contră, au o dietă mai generalizată (în general, erbivorele sunt mai
specializate decât carnivorele).
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Se pune adesea întrebarea dacă prădătorii reglează numărul populaţiei
prăzii sau nu. Există mai multe aspecte care trebuie luate în seamă:
1. Prădătorii au un efect minor în controlul prăzii
a. - efectul fiecărui prădător poate fi mic comparativ cu cauzele
mortalităţii care afectează o specie pradă;
b. - populaţia prădătorilor este limitată de alţi factori (de exemplu disponibilitatea locurilor de cuibărit sau a teritoriilor). De exemplu, efectul pe
care îl au leii asupra erbivorelor migratoare din Africa este limitat datorită
sedentarismului teritorial al acestora.
Nu se poate vorbi despre un impact final asupra mărimii prăzii –
prădătorii ucid animalele care oricum erau pe cale de a murii;
2. Prădătorii au impact puternic asupraneamului prăzii :
a. - Când sunt introduse specii noi de prădători într-un ecosistem. De
exemplu, în teritoriile din Pacific, introducerea şarpelui maroniu de copaci a
cauzat dispariţia sau reducerea considerabilă a mai mult de 10 specii de
păsări locale. Acest lucru este datorat faptului că prada a fost dezavantajată ca
urmare a inexistenţei unei evoluţii istorice a prădării, iar prada nu şi-a
elaborat un răspuns potrivit (A. Mackenzie, 2000).
b. - Impactul poate fi puternic şi în cazul în care prada este expusă
prădătorului un timp îndelungat (tabelul 6.3).
Tabelul 6.3.
Exemple de impact al prădătorilor asupra numărului prăzii
(după A. Mackenzie şi col., 2000)
Experiment
Rezultat
Prădătorii afidelor (gărgăriţele)
Numărul afidelor creşte cu 30%
înlăturate din plantele de
bumbac.
Prădătorii raţelor (vulpi, ratoni
Densitatea cuiburilor de raţă
etc) înlăturate din zona de
creşte cu 300%, succesul
cuibărit
cuibăririi creşte cu 50%
Înlăturarea vulpilor din anumite
Numărul iepurilor creşte 300% în
zone, sau a carnivorelor mici din absenţa vulpilor, dar rămâne
alte zone
neschimbat la înlăturarea micilor
carnivore
Controlul câinilor Dingo şi
Creşterea numărului a 10 specii
înlăturarea lor din Australia
de mamifere de talie medie şi
creşterea numărului de porci
mistreţi.
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Relaţii carnivori-victime
Formele de apărare la animale sunt legate de unul din principalii
factori ai selecţiei naturale şi anume relaţiile victimă-duşman. Ca urmare a
relaţiilor bilaterale se poate vorbi de apărarea individuală şi colectivă.
Dacă ne referim la individ, această relaţie, este benefică pentru
prădător şi negativă pentru pradă. Din punct de vedere ecologic ne
interesează însă relaţiile la nivel populaţional. În acest caz, prădătorismul
poate fi benefic şi pentru pradă, întrucât răpitorul va consuma cu precădere
organismele cu diferite deficienţe, pe cele aflate la o vârstă înaintată sau pe
cele tinere, pentru capturarea cărora consumurile energetice sunt cele mai
reduse.
Diversitatea mijloacelor de evitare a prădătorilor şi a prăzii:
a. - Apărare pasivă prin mijloace anatomice: coarne (recordul de
mărime îl deţin elanii uriaşi (Alces gigas) din Alaska ≈ 2m); colţi de mistreţ
(Sus scrofa); cleşti - insecte (rădaşca-Lucanus cervus) şi raci şi crabi;
carapace; ghimpi şi spini (arici –Erinaceus, porcii spinoşi – Hystrix cristata,
şopârle).
b. - Apărare pasivă a animalelor prin protecţie chimică cu substanţe
defensive (sângele larvei viespei cu ferăstrău – Athalia colibri, lichid volatil,
usturător la gândacul bombardier – Brachinus etc); cu venin; mirosuri
respingătoare prezente în special la insecte (ploşniţe) dar şi la păsări (pupăza)
şi animale (vulpea femelă în perioada gestaţiei).
c. - Apărare prin atitudini şi reacţii neaşteptate cum ar fi chipuri
înspăimântătoare, simularea morţii în special la coleoptere, sacrificiul
voluntar la lăcuste, şopârle, imobilizarea în piatră realizată prin imobilizarea
unui intrus cu ajutorul unor secreţii (scoica de mărgăritare).
d. - Apărare prin igienizare şi autoterapie – alungarea paraziţilor prin
diverse metode; folosirea unor plante pentru vindecare (de exemplu uliul
când simte că i-a scăzut vederea îşi umezeşte ochii cu secreţia de lăptucă
sălbatică, rândunica se tratează cu suc de rostopască) sau revigorare(Opriş T.
1987).
Ca rezultat al relaţiilor multilaterale, mijloacele de apărare sunt
diverse. În această categorie se pot încadra cazurile care implică coexistenţa
prăzii cu alte specii fără de care apărarea devine ineficientă:
e. - Coloraţia de dezagregare se obţine prin alternarea unor dungi şi
pete contrastante şi intens colorate suprapuse peste tonalitatea cromatică
similară a mediului înconjurător. Astfel corpul animalului îşi pierde linia de
contur şi apare defalcat pe porţiuni fiind greu de recunoscut. Desenul de
dezagregare nu trebuie să fie obligatoriu permanent, ci poate fi prezent numai
în anumite momente. Se întâlneşte la insecte, peşti, mistreţii tineri, dar şi la
prădători ca: tigrii, şerpi etc (Opriş T. 1987).
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f. - Culori de avertizare le întâlnim la speciile înzestrate cu arme
puternice de apărare care îşi scot astfel în evidenţă periculozitatea (broasca
râioasă, sconcsul, dihorii). Coloraţia de avertizare are rol ,,educativ”;
g. - Copierea celor temuţi (mimetismul) întâlnită la fluturi, diptere,
furnici, peştii sanitari şi rar la mamifere, care de regulă nu au mijloace bune
de apărare. Imitarea priveşte coloritul corpului, forma lui, comportamentul
etc. Sunt situaţii în care se imită un individ de temut (un fluture imită o
viespe), sau altele în care există o asemănare generală între mai multe specii
înrudite (mai multe specii de viespi seamănă între ele – rolul educativ este şi
mai avantajos deoarece vor fi ferite din calea prădătorilor toate speciile de
viespi, nu numai una). Nu toate formele de imitare din natură pot fi
considerate mimetism. Pentru a fi mimetism există anumite cerinţe impuse:
modelul şi imitatorul trebuie să fie din aceeaşi regiune şi să ocupe acelaşi
biotop, să aibă instincte asemănătoare; modelul trebuie să fie mereu în număr
mai mare decât imitatorul şi să aibă putere mare de educare (mijloacele de
apărare să fie foarte eficace) (Botmariuc N., 1987).
h. - Fitomimarea reprezintă imitarea plantelor de către animale. Cele
mai sugestive exemple le întâlnim în pădure, a cărei biocenoză complexă
oferă o imensitate de modele atât pentru formă cât şi pentru culoare. Sunt
insecte care imită ramurile –lăcustele din familia Phasmida sau florile – o
rudă a călugăriţei (Idolum diabolicum) când stă la pândă seamănă cu o floare
(Gh. Budoi, 1990).
Homocromia poate fi permanentă, sezonieră sau ocazională.
D. Parazitismul (+ -)
Relaţia este considerată o manieră de viaţă, în care un organism
(parazitul) utilizează un organism al altei specii (gazda) drept habitat sau
aliment (C.P. Roseau, 1972). Alţi autori văd parazitismul ca o relaţie intimă,
obligatorie, în care parazitul depinde din punct de vedere fiziologic de gazdă
(T.C. Cheng, 1986, C.C. Kennedy, 1975), sau un organism care are un rol
nefast asupra procentului de creştere intrisecă a populaţiei gazdă (M.
Anderson, 1978), sau un rol de reglare a acesteia (V.A. Dogiel, 1964).
Paraziţii pot fi clasificaţi în două mari grupe: microparaziţii, care se
înmulţesc înăuntrul sau pe suprafaţa gazdei (virusurile, bacteriile, ciupercile)
şi macroparaziţii, care cresc în sau pe gazdă, dar nu se înmulţesc (viermii
helmintici, insecte, arachnide etc). Hiperparaziţii (parazitoizii) cuprind un
grup mare de macroparaziţi care depun ouă în/sau pe corpul gazdei, ceea ce
cauzează de obicei moartea acesteia.
Cei mai mulţi paraziţi supravieţuiesc numai pe ţesuturile vii, dar sunt
şi paraziţi care supravieţuiesc pe gazdă şi după ce i-au cauzat moartea
( necrotrofi, ciuperca Pytium).
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Exemple: speciile de Cuscuta Sp. care parazitează pe anumite plante,
Orobanche ramosa (lupoaia florii-soarelui) – pe rădăcinile de floarea
soarelui; diverse himenoptere parazite care-şi introduc ouălele în ţesuturile
plantelor, larvele acestora producând gale, tumori etc.;
Transmiterea paraziţilor. Metode şi factori determinanţi
Transmiterea paraziţilor poate fi realizată orizontal (printre membrii
populaţiei), mediată sau nu de un vector sau o gazdă intermediară, sau
vertical (de la mamă la urmaşi).
Factorii determinanţi în răspândirea paraziţilor sunt :
a.- concentrarea animalelor în anumite ecosisteme;
b. - introducerea unor noi animale într-o comunitate;
c. - igiena precară a aşternuturilor etc;
d. - slăbirea organismului ca urmare a unei proaste alimentaţii, a altor
boli etc.;
e. -climatul: sunt specii de paraziţi care trăiesc în zonele tropicale, altele
care se dezvoltă la temperaturi extreme, iar supunerea la astfel de condiţii
poate determina înmulţirea acestor paraziţi;
f. - ecologia este esenţială în ciclul vieţii unor paraziţi. Paraziţii nu se pot
înmulţii decât în situaţia în care sunt prezente gazdele, sau condiţiile din
habitat îndeplinesc cerinţele de umiditate, temperatură, pH etc.;
g. -expunerea faunei la paraziţi – prin introducerea unor intermediari în
comunităţile de animale etc.;
h.- contaminarea alimentelor etc.
Răspunsul gazdei la paraziţi:
La vertebrate infecţiile cu microparaziţi generează un răspuns imunologic
puternic. Se identifică două componente ale acestui răspuns:
1. Răspunsul celulelor imune, unde celule specializate atacă direct celulele
patogene şi,
2. Răspunsul celulelor –B, care dau naştere la anticorpi. Dacă acelaşi
antigen este întâlnit ulterior, memoria imunologică reacţionează rapid prin
producerea de anticorpi specifici, care dau imunitatea.
Nevertebratele şi plantele sunt capabile să depăşească infecţiile, dar prin
mecanisme mai puţin sofisticate: creşterea conţinutului în anumite substanţe
chimice defensive, localizarea celulelor moarte etc.
Cicluri complexe de viaţă
Multe specii de paraziţi îşi schimbă în mod obligatoriu gazda de două sau
chiar trei ori în cursul ciclului de viaţă. De multe ori, există diferite stadii de
dezvoltare asociate cu diferite gazde.
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A

B
Figura 6.9 a,b,c Relaţii de tip parazitism

C

Parazitismul social
Paraziţii sociali nu se hrănesc cu ţesuturile gazdelor lor, dar le constrâng
pe acestea să le asigure hrană sau alte beneficii. Exemple de acest gen sunt:
parazitismul în creşterea puilor la păsări (parazitism intraspecific –cazul
raţelor, furnicilor, viespilor, şi interspecific – cucul în Europa şi pasărea
brună (Molothrus ater) în America de Nord.
Dinamica parazit- gazdă
Multe boli microparazitare ale gazdelor vertebrate duc la imunitate.
Aceasta reduce mărimea populaţiei potenţiale, rezultând un declin al
incidenţei bolii. Întrucât prin naştere sau imigraţie pot intra noi gazde în
populaţie, boala creşte din nou ca incidenţă.De aceea, spunem că există o
tendinţă ciclică a acestor boli, crescând odată cu potenţialele gazde şi,
scăzând pe măsură ce creşte nivelul imunităţii (fig. 6.9).
Fig. 6.9. Incidenţa ciclică a pojarului în Anglia şi Ţara Galilor timp de 20 de
ani.
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Figura 6.10. Incidenţa ciclică a pojarului în Anglia şi Ţara Galilor
timp de 20 ani
Evoluţia gazdă - parazit
Asocierea strânsă între paraziţi şi gazdele lor a luat de-a lungul timpului
forma interacţiunii evolutive, sau a coevoluţiei. Coevoluţia poate dezvolta la
gazdă mecanisme de apărare şi obligă parazitul să depăşească aceste
mecanisme de apărare – aşa numita ,,cursă a înarmării‘’.Sunt şi situaţii în
care coevoluţia poate duce la reducerea virulenţei paraziţilor (este cazul
paraziţilor sociali – ouălele cucului sunt recunoscute de gazde şi distruse
100%, în ciuda faptului că acestea imită foarte bine culoarea şi forma
ouălelor gazdei).
6.3. Alelopatia
6.3.1. Generalităţi
Etimologie: allelon - reciproc; pathe - influenţă.
Termenul a fost introdus în anul 1937 de Molisch.
În anul 1974 E.L.Rice defineşte alelopatia drept “efectul dăunător
exercitat de o plantă asupra altei plante prin producerea unor compuşi chimici
care sunt eliberaţi şi difuzaţi în mediul înconjurător”.
CH Müller, unul dintre pionierii cercetării interrelaţiilor biochimice
dintre plante, defineşte de asemenea alelopatia ca fiind ,,rezultatul
interacţiunilor biochimice dintre plantele superioare”; Nu trebuie să uităm că
plantele inferioare pot fi şi ele implicate indirect în interacţiunile biochimice
dintre plantele superioare.
O altă definiţie mai completă (Sanadze şi Ovcharov, 1966, citaţi de I.
Puia, V. Soran, I. Rotar, 1998) este cea care consideră alelopatia ca fiind
,,influenţa chimică reciprocă dintre organisme în natură, ce se realizează
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datorită eliminării în mediu de către un donator a unor produse metabolice
care se răspândesc apoi în spaţiu şi sunt interceptate de către organismele
receptoare”.
Eficienţa compuşilor chimici produşi de o anumită plantă superioară
pentru a influenţa alte plante superioare depinde de viteza cu care
microorganismele din sol sunt în stare să neutralizeze sau să metabolizeze
compuşii chimici respectivi.
Din cercetările efectuate până în prezent, reiese că s-au pus în evidenţă
un număr mare de specii de plante superioare din diferite grupe taxonomice
între care se stabilesc interrelaţii alelopatice.
Substanţele alelopatice sunt compuşi chimici care iau parte la
interacţiile biochimice dintre plante. Sunt de obicei compuşi secundari cu
masă moleculară mică. Între aceşti compuşi predomină terpenoidele şi
substanţele fenolice.
Majoritatea substanţelor alelopatice se găsesc mai întâi în corpul
plantelor sub formă inactivă. În urma unor transformări ulterioare (hidroliză,
oxidoreducere, metilare, etc.) se obţin compuşi noi cu proprietăţi alelopatice.
Efecte alelopatice se produc între specii diferite de plante şi chiar între
indivizii din aceeaşi specie, mai cu seamă când se micşorează cantităţile de
substanţe nutritive şi apă din mediul înconjurător. Efectul alelopatic dintre
indivizii aceleiaşi specii este denumit autotoxicitate .
Existenţa fenomenului de alelopatie a fost presupusă pentru prima
dată în 1832 de către De Candole. El a remarcat că scaieţii care cresc în
lanurile de cereale au efect dăunător asupra ovăzului, iar specia de Euphorbia
(alior) inhibă creşterea inului.
De asemenea, plantulele de fasole puse în soluţia obţinută prin
spălarea rădăcinilor altor indivizi din aceeaşi specie nu se dezvoltă normal: la
scurt timp după începerea experienţei plantulele se ofileau şi mureau.
Cercetări în domeniu au fost dezvoltate după cel de-al doilea război
mondial de Grodzinskii, 1965, 1973; Muller, 1969; Penny, 1971; Rabotnov,
1974; Rice, 1974. În România informaţii despre aceste substanţe se găsesc în
lucrările lui Borza şi Boşcaiu, 1965; Lăpuşan, 1962; Soran şi Raţiu, 1973;
Chircă şi Fabian, 1971, 1973; Fabian, Raţiu, 1976 ş.a.
Efectele alelopatice se întâlnesc în toate regiunile geografice dar, sunt
preponderente în zonele aride, sărace în precipitaţii.
Sub aspect agronomic, acumularea de substanţe alelopatice este una
din cauzele fenomenului de oboseală a solului.
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6.3.2. Clasificarea substanţelor alelopatice
D. Şchiopu (1997) clasifică substanţele alelopatice după cine le
produce şi asupra cui acţionează (tabelul 6.3.)
Tabelul 6.3.
Clasificarea substanţelor alelopatice
Substanţele
Cine le
Asupra cui
Observaţii
produce
acţionează
Coline
Plante
Plante
Acţionează ca inhibitoare, mai rar
superioare
superioare
stimulente
Marasmine
Bacterii şi
Plante
Produc veştejirea frunzelor,
ciuperci
superioare
necroze etc
fitopatogene
Fitoncide
Plante
Bacterii şi
Le întâlnim în ceapă, usturoi,
superioare
ciuperci
hrean, busuioc, gălbenele
Antibiotice
Ciuperci
bacterii
Alcaloizi
Plante
Animale
În cantităţi mici au acţiune
Glicozizi
terapeutică, depăşirea limitelor
produce toxicitate – morfina
(mac), atropină (mătrăgună),
nicotina, cofeina ş.a. Sunt plante
care conţin numai alcaloizi
Colchicum sp (brânduşa de
primăvară, Atropa sp (mătrăguna),
conţin Equisetum sp. (coada
calului), Fagus sp (fagul),
Chelidonium sp. (rostopască),
Laburnum sp (salcâmul galben),
iar altele atât alcaloizi cât şi
glicozizi -Xantium sp (cornuţi),
Tulipa sp (laleaua de pădure); S.
melanogena (pătlăgelele vinete),
S. lycopersicum (tomatele); numai
glicozizi: Helleborus (spânz),
Convolvulus (volbura), Iris
(stânjenel) etc.
Telergoni
(feromoni)

Animale

Animale
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Folosiţi ca atractanţi sexuali,
pentru alarmă, marcarea
teritoriului

ÎNTREBĂRI:
Care sunt relaţiile intraspecifice? Exemple.
2. Care sunt relaţiile interspecifice?
3. De ce este important simbioza pentru inginerul agronom?
1.
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7. ECOSISTEMUL

CUVINTE CHEIE:
- Ecosistem
- Funcţia energetică a ecosistemului
- Circulaţia materiei în ecosistem
OBIECTIVE:
- Înţelegerea corectă a circulaţiei materiei şi energiei în
ecosisteme
- Importanţa ciclurilor biogeochimice pentru biosferă
7.1. Generalităţi
Primele menţiuni referitoare la ecosistem datează din 1887, de la
scrierile lui Forbes şi Mobius. Ei au afirmat că unitatea de studiu a ecologiei
trebuie să includă întreaga lume a plantelor şi animalelor, precum şi mediul
fizic al acestora. Din aceste idei, Tanslay, în 1935 a propus termenul de
ecosistem. Ecosistemul, un sistem ecologic unitar rezultat din interacţiunea
totalităţii organismelor şi condiţiilor abiotice, care formează biotopul.
Ecosistemul este privit de ecologi în termeni de flux de energie,
cicluri ale materiei (flux de carbon sau cicluri nutriţionale).
7.2. Funcţia energetică a ecosistemelor
7.2.1.Surse de energie
Ecosistemul nu produce energie, ci funcţionează ca un laborator de
acumulare şi transformare a acesteia.
Ecosistemele naturale sunt susţinute de două surse de energie:
a) energia electromagnetică a radiaţiilor solare
b) energia chimică a diferitelor substanţe.
Energia electromagnetică a radiaţiilor solare.
Cantitatea energiei incidente la nivelul Terrei este 1,94 cal/cm2/min
(în România este de 1-1,4 x 106 kcal/m2/an (Puia şi Soran, 1984). Ea este
determinată de:
- latitudine - care determină unghiul de incidenţă al razelor solare;
expoziţia terenului;
- natura substratului;
- alţi factori: nebulozitate, suspensii, vapori de apă.
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Energia solară este valorificată de două grupe de producători primari:
a. - plantele verzi şi algele care captează energia radiaţiilor solare şi o
convertesc în substanţe organice;
b. - bacteriile fotosintetizante care realizează fotosinteza cu ajutorul
pigmenţilor fotoasimilatori.
Energia chimică a diferitelor substanţe
Pentru sinteza substanţelor organice se foloseşte şi energia obţinută
prin oxidarea unor compuşi anorganici de către microorganisme cum sunt:
a. - bacteriile nitritificatoare –sunt prezente în soluri, ape dulci şi
sărate, în sistemele de epurare a apelor uzate care cuprind:
- nitritbacteriile: Nitrosomonas, Nitrosospira, ce oxidează NH3 până
la nitriţi: NH3 +11/2O2 NO2-+H2O+H +
nitratbacteriile: Nitrobacter, Nitrospira care oxidează nitriţii până la
nitraţi.
NO2H +1/2O2-----NO3H
În ambele procese se eliberează energie. În natură, aceste bacterii
intervin în circuitul azotului, transformând NH3 în HNO3 şi azotaţi netoxici.
b. - bacterii sulfuroase, din genul Thiobacillus – oxidează compuşii
minerali ai sulfului. Ele se găsesc pe fundul apelor stătătoare. Sursa lor de
energie o constituie hidrogenul sulfurat (H2S) pe care îl transformă în sulf
(S), acid sulfuros (H2SO3) şi acid sulfuric (H2SO4).
Ele elimină toxicitatea hidrogenului sulfurat (H2S) şi redau în circuitul
biologic oxidul de sulf (SO2-), care nu este toxic şi care este asimilat de
plante.
c. - bacteriile feruginoase –populează mediile acide şi au rolul de a
oxida sărurile feroase în compuşi ferici.
d. - hidrogenbacteriile –sunt răspândite în medii puţin aerisite.
Acestea oxidează hidrogenul (H2).
Sunt şi alte bacterii, cu un rol deosebit:
Thiomicrospira pelophila ş.a. dezvoltate în mediile submarine, la
adâncimea de peste 2500 m, o temperatură de până 350C şi presiuni
corespunzătoare ridicate. Aflate în stare liberă sau în endosimbioză cu
nevertebratele marine, ele realizează sinteze organice, folosind energia
rezultată din oxidarea H2S şi a altor sulfuri, fiind singura bază trofică a faunei
abisale.
Bacteriile chimiosintetizante dezvoltate în peşteri, care oxidează după
caz S, H2S, sulfuri metalice, H2, Fe2- etc., şi care utilizează o parte din energia
potenţială pentru asimilarea CO2.
În ecosistemele artificiale sunt prezente o serie de surse suplimentare
de energie care au contribuit la creşterea producţiei biologice, dar, deseori şi
la depăşirea limitelor echilibrului ecologic, producând poluarea sub diverse
forme. Aceste surse suplimentare se referă la - energia combustibililor fosili,
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a căderilor de ape, a vântului, a combustibililor nucleari, energiei animalelor
şi a omului, etc.
7.2.2.Fluxul energetic
În interiorul ecosistemelor, fluxul energetic se realizează prin relaţii
trofo-dinamice stabilite între organisme, în timpul cărora energia suferă
permanent transformări (fig. 7.1.)

Figura 7.1. Transferul de energie într-un sistem
La intrarea în lanţul trofic, radiaţia solară este transformată în energie
chimică de către producătorii primari (plantele etc.). Aceasta este apoi
repartizată pe trepte trofice individuale şi, în final, returnată în mediul
înconjurător sub formă de energie calorică.
Fluxul energetic este unidirecţional şi rezultă din conlucrarea celor
două legi de bază ale termodinamicii:
- Conform primei legi, energia nu poate fi creată şi nici distrusă. Ea se
transformă continuu în ecosisteme (lumină – energie chimică şi potenţială –
energie mecanică, etc.).
- Cea de a doua lege se referă la faptul că fiecare transformare a
energiei este însoţită de o degradare a acesteia, de la forma concentrată la cea
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dispersată, nedisponibilă (căldură). Rezultă deci că, transformarea energiei nu
poate fi eficientă în proporţie de 100%.
În mediul anorganic, tendinţa de atingere a unei stări de echilibru
implică pierderi de energie prin creşterea dezordinii în structură. Diferenţele
de potenţial se echilibrează treptat, ajungându-se în final la o stare de
echilibru termodinamic (entropie maximă – mărime fizică măsurabilă E-k x
logD, unde k este constanta Boltzmann-13,787 x 10-24KJ4, iar D este măsura
cantitativă a dezordinii la nivel atomic).
În sistemele vii lucrurile se petrec astfel: fiinţele vii prin asimilaţie
(plantele autotrofe) sau prin consumarea unei hrane bogate în energie
(organisme heterotrofe), dar şi prin procesele metabolice, construiesc
permanent structuri ordonate, pe care le menţin şi le multiplică, producând
entropie negativă. Aceasta se împotriveşte pe toată durata vieţii organismului
respectiv, creşterii entropiei.
Costurile energetice necesare acestui scop se echilibrează prin
respiraţie, proces prin care se îndepărtează din sistemul viu “dezordinea”
permanent introdusă în sistem. Dar, deoarece creşterea entropiei negative este
posibilă numai prin preluarea unei cantităţi mari de energie (din hrana
specifică), organismele trebuie să-şi asigure permanent structuri ordonate din
vecinătatea lor, structură care fundamentează existenţa şi creşterea unei
ordini specifice organismului respectiv. Această ordine specifică se obţine
prin transformarea energiei chimice în căldură (R. Bahrmann 1998).
Pe această bază, Erwin Schrödinger (1975), a formulat principiul
conform căruia “schimbul de entropie constă în eliminarea entropiei pasive,
respectiv a materiilor dezorganizate în mediu şi acceptarea de entropie
negativă, respectiv a materiilor organizate din mediu”.
7.2.3. Viteza de transport a energiei
Viteza de transport a energiei are valori diferite, caracteristice. După
ce energia radiantă a ajuns la sol, fluxul energetic suferă o încetinire de retur,
în funcţie de dinamica ecosistemului receptor dat, în momentul respectiv.
În fiecare organism, energia se acumulează într-un anumit interval de
timp.
La nivelul reţelelor trofice energia are viteze bine definite,
caracteristice mediului traversat, pentru ca apoi să părăsească biosfera tot sub
formă de energie radiantă.
Viteze mari de transport a energiei se observă în ecosistemele tinere şi
relativ sărace ca număr de specii, aflate la începutul unei succesiuni. În
ecosistemele mature, datorită complexităţii reţelelor trofice, fluxul de energie
“se ramifică” pentru a traversa toată reţeaua trofică şi astfel viteza de
transport a energiei scade.
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Apar diferenţe mari şi între ecosistemele acvatice şi cele terestre
(pădure > ape).
Exemplu:
La nivelul vegetaţiei ierboase, energiei îi trebuie ≈ 3
ani pentru a putea traversa diferitele lanţuri trofice existente; în pădurile
tropicale aproximativ 22,5 ani; în pădurile de foioase – 25 ani.
Viteza de transport a energiei depinde de diferenţa de potenţial dintre
treptele trofice individuale, şi este dată de relaţia:
Ve =

En
≥ 0 în care:
B

Ve= viteza de transport a energiei
En= energia neutilizată
B= biomasa.
Cu cât diferenţa de potenţial dintre treptele trofice individuale este
mai mică, cu atât transportul de energie durează mai mult.
7.2.4. Relaţia transfer energie-diversitate
Un transfer mai lent al energiei determină un grad mai mare de
utilizare în sistem, iar structurile ordonatoare ale ecosistemului au ocazia să
se dezvolte. Între transferul de energie şi diversitate există o anumită
legătură. De-a lungul timpului, creşterea diversităţii s-a datorat, într-o
anumită măsură şi disipării energiei în ecosisteme (Rudolf Bahrmann,1993).
De exemplu, erbivorele au influenţat ciclul de vegetaţie al plantelor cu care se
hrănesc, ceea ce a influenţat şi transferul energetic între respectivele plante şi
consumatori.
7.3. Circulaţia materiei în ecosisteme
7.3.1.Relaţia dintre materie şi energie
O dată ce energia este transformată în căldură, ea nu mai poate fi
utilizată de organismele vii, nici pentru sinteză de biomasă şi nici pentru
lucru mecanic. Căldura este pierdută în atmosferă şi nu mai poate fi reciclată.
Chiar dacă ea poate fi folosită la nivelul materiei organice, în sistemul de
descompunere, nu putem vorbi despre un ciclu, deoarece viaţa este posibilă
numai datorită energiei solare disponibilă zilnic. Din contră, alte elemente,
cum sunt carbonul, azotul, etc., pot fi refolosite.
Relaţia dintre fluxul de energie şi ciclul substanţelor nutritive este
prezentată schematic în fig. 7.2. şi 7.3.
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Figura 7.2. Fluxurile energetice generale şi ciclul substanţelor
nutritive din biosferă

figura 7.3. Diagrama relaţiilor dintre fluxul de energie şi ciclul
substanţelor nutritive (după Mackenzie, 1998)

7.3.2. Prezentare generală a circuitului materiei
Circuitul substanţelor necesare vieţii se realizează prin interacţiunile
componenţilor biocenozei din ecosistem, precum şi dintre aceşti constituenţi
şi biotop.
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Se deosebesc două aspecte ale circuitului materiei:
a. - circuite biogeochimice globale - care reprezintă rezultanta
activităţilor ce se desfăşoară între toate ecosistemele de pe glob;
b. - circuite locale - care se produc în ecosisteme concrete. Fiecare
circuit este caracteristic unei categorii de ecosisteme (ex.: terestru : forestier,
erbaceu, agrar; acvatic : apă dulce, apă stătătoare, apă curgătoare, apă sărată
etc.), dar care depinde şi de variaţiile sezoniere ale climei. În ecosistemele
agricole un aport deosebit îl au şi tehnicile de cultură aplicate.
În cadrul circuitelor biogeochimice globale se pot distinge două
categorii:
- circuite gazoase, în care rezervorul principal al elementelor este
atmosfera (C, N, O)
- circuite sedimentare, în care rezervorul principal al elementelor îl
reprezintă litosfera (fosfor,sulf).
Migraţia atomilor în sistemele vii au dus la stabilirea unor funcţii
geochimice generale ale acestora, precum şi a unor principii (D. Şchiopu,
1997., L. Muntean, 1998).
Funcţiile geochimice sunt:
1. Acumularea atomilor, care poate fi:
- dependentă de mediu (concentraţia atomilor din materia vie este
direct proporţionala cu concentraţia în care aceşti atomi se găsesc în mediul
geochimic - ex. în terenuri bogate în Cu, Zn, vegetaţia conţine aceste
elemente în proporţie ridicată)
- sau independentă de mediu, care se produce prin acumularea
selectivă a atomilor diferitelor elemente chimice, plantele conţinând un
anumit element chimic în proporţie mai mare decât se găseşte liber în mediu.
2. Împrăştierea atomilor, are loc odată cu deplasarea organismelor pe
baza piramidei inverse de biotop sau cu migraţiile.
3. Producerea de gaze, prin respiraţie şi prin procesele de
mineralizare a substanţei organice.
Au fost elaborate trei principii ale biogeochimiei, care sunt:
Principiul parcimoniei - acelaşi material chimic este utilizat de mai
multe ori pentru constituirea sistemelor vii.
Principiul Vernadski l - substanţa vie tinde spre creşterea cantităţii de
atomi angrenaţi în migraţia biogeochimică (ex. procesul de solificare).
Principiul Vernadski 2- evoluţia substanţei vii tinde spre creşterea
ariei cuprinse în ciclurile biogeochimice.
7.3.3. Circuitul biogeochimic al carbonului
Rolul ecologic al carbonului se regăseşte în aşa numitul ,,efect de
seră”. De asemenea, în hidrosferă, CO2 dizolvat formează acidul carbonic,
care combinat cu calciul (Ca) dă carbonat şi bicarbonat. Transformarea
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reversibilă a carbonului de calciu devine mecanismul principal de tamponare
a variaţiilor pH-ului din mediul acvatic.
CaCO3 ……….. Ca(HCO3)2.
Atmosfera este rezervorul de CO2 dar pentru a fi utilizat de către
vieţuitoare acesta trebuie să fie convertit în compuşi organici la nivelul
plantelor. Plantele absorb CO2 prin procesul de fotosinteză şi eliberează CO2
prin respiraţie. Carbonul fixat de către plante este eventual returnat în
atmosferă de către plantele şi animalele moarte prin materia organică moartă
care este descompusă.

Figura 7.4. Circuitul biogeochimic al carbonului
Din fig. 7.4. se poate observa că atmosfera conţine 700 x 10 9 t CO2. În
biomasă plantele sunt fixate 550 x 109 t CO2 iar rezervorul de materie
organică solul este de 1200 x 109 t CO2. La nivelul terestru între intrările
(asimilaţie) şi ieşirile (respiraţie) de CO2 există un echilibru. Intrările sunt
estimate la 110 x 109 t carbon/an din atmosferă ca CO2, din care 60 x 109 t /an
este fixat prin fotosinteză şi 50 x 109 t carbon/an este eliberat prin procesele
de respiraţie. La nivelul materiei organice moarte se înregistrează un aport de
60 x 109 t carbon/an şi este descompus 60 x 109 t C/an ca CO2. Sistemul este
în echilibru datorită energiei solare.
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În mod similar, putem vorbi despre ciclul carbonului la nivelul
oceanelor (Fig. 7.5). Diferenţa constă în faptul că CO 2 este solubil în apa
mărilor şi este la dispoziţia fitoplanctonului, care este consumat de
zooplancton. Mai puţin de 1 x 109 t C/an este depozitat în sedimente. Intrările
la nivelul rezervorului de materie organică este de 20 x 109 t C/an în peşti şi
zooplancton şi 20 x 109 t C/an din fitoplancton.. Aceste intrări sunt echilibrate
de ieşirea a 35 x 109 t C/an CO2 de la suprafaţa oceanelor şi 5 x 109 t C/an
CO2 din adâncimea oceanelor.
Nu trebuie uitat faptul că în acest circuit trebuie să avem în vedere şi
CO2 rezultat din activităţile de ardere a combustibililor fosili care se ridică la
5 x 109 t/an şi circa 1 x 109 t/an din defrişări (A. Porteus, 2000).
Estimările carbonului stocat la nivelul biosferei sunt trecute în tabelul
7.1.

Tabelul 7.1.
Estimări privind cantităţile de carbon stocate la nivelul biosferei
(miliarde tone) după Bouvarel 1990
Locul de stocare
Cantitatea (miliarde tone)
Atmosferă
740
Biomasa continentală
550
Sol
1 500
Suprafaţa oceanului
200
Ape adânci
38 000
Acest tabel arată printre altele importanţa oceanului ; ca rezervor
major de stocare a carbonului.
Alte estimări privesc fluxul de carbon între biosferă şi atmosferă
(tabelul7.2)
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Tabelul 7.2.
Diferite estimări ale fluxului carbonului între biosferă şi atmosferă
Autorul

Fluxul de carbon total

Woodwell (1978)
Brünig (1977)
Woodwell & Houghton
(1977)
Hampicke (1979)
Adams (1977)
Pankrath (1979)
Chan (1980)
Hall (1985)
Moore (1981)
Olson (1982)
Houghton (1983)
Houghton (1985)
Melillo (1985)
Wong (1978)
Bolin (1977)

7.8 (4-8)
5,0 (2.5-20)
2.5 (1.5-4.5)
0.4-4.0
2.4
0.9-1.6
2.2-4.7
0.8 (0.5-2.0)
1.8-4.7
1.9
0.4-1.6

Zona
tropicală
Coreală şi
temperată
5.6
2.2
6.0
0.4-4.1
2.0
1.3-2.5
0.9-2.5
1.8
0.4-1.6

1.2
0.15
0.1
0

7.3.4. Circuitul biogeochimic al oxigenului
Împreună cu ciclul carbonului se asociază foarte bine circuitul
oxigenului, care se consumă prin respiraţie şi combustie şi care este redat
circuitului prin fotosinteză (7.6).
Circuitul oxigenului este foarte complicat întrucât acesta participă la
multe combinaţii chimice şi se prezintă sub diverse forme. De aici rezultă
existenţa mai multor cicluri între litosferă şi atmosferă, precum şi între
litosferă şi alte medii.
Oxigenul consumat din atmosferă, este regenerat destul de rapid de
către producătorii primari. Se estimează că în 2000 de ani, întreaga cantitate
de oxigen din atmosferă poate fi reciclată.
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Figura 7.6. Ciclul biogeochimic al azotului
(sursa Enciclopedia Britanică)

7.3.4.Circuitul biogeochimic al azotului
Rolul biologic al azotului este esenţial deoarece intră în structura
aminoacizilor şi deci a substanţelor proteice, ca şi în structura acizilor
nucleici, a alcaloizilor, a ureei şi a altor substanţe.
Rezervorul principal îl reprezintă atmosfera (80%), apoi humusul,
substanţele organice cu azot din organismele vii, sedimente de natură
organică sau minerală (fig. 7.7.).
Circuitul azotului poate fi împărţit în două subcicluri:
- Fixarea azotului liber prin care azotul atmosferic este introdus în
circuit şi denitrificarea prin care o parte din azot este restituită atmosferei.
(fig. 7.8.).
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- Mineralizarea compuşilor organici cu azot şi biosinteza compuşilor
organici azotaţi.
Circuitul biogeochimic al azotului este deci în mare parte determinat
de activitatea organismelor, peste care se suprapune influenţa antropică.
Fixarea industrială a azotului se estimează la 40 milioane t/an.

Figura 7.7. Căile şi mecanismele fundamentale ale circuitului
biogeochimical al azotului, după Barbault, 1995
7.3.6. Circuitul biogeochimic al sulfului
Cele trei principale forme de sulf prezente în atmosferă - dioxid de
sulf (SO2), acid sulfuric (H2SO4) şi sulfaţi(CaSO4) - sunt formate şi emise pe
căi naturale şi prin procese industriale. Alte mecanisme redau aceste
componente la nivelul suprafeţei terestre. De exemplu, dioxidul de sulf (SO 2)
este oxidat până la trioxid de sulf, apoi se combină cu apa şi prin spălare
ajunge la suprafaţa pământului ca acid sulfuric sau sulfaţi. Apoi bacteriile,
convertesc sulfaţii (CaSO4) în hidrogen sulfurat (H2S) care apoi este oxidat în
dioxid de sulf (SO2):
SO2 + O2 – SO3
SO3 + H2O – H2SO4
H2SO4 + Ca CO3 – Ca SO4 +CO2 + H2O
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Acest ciclu menţine concentraţia atmosferică a dioxidului de sulf
( SO2) la un nivel aproximativ constant.
Din punct de vedere ecologic circuitul sulfului are un rol important în
formarea ploilor acide.
7.3.7. Circuitul biogeochimic al fosforului

Figura 7.8. Ciclul biogeochimic al fosforului,
(după Cox şi Atkins, 1979, citata de I. Puia şi colab. 2001)
Circuitul fosforului (fig. 7.8) este un circuit sedimentar ca şi cele altor
elemente: calciu, fier, potasiu, mangan, sodiu, şi sulf
Fosforul este component al acizilor nucleici la toate vieţuitoarele,
deci, este important în procesul de stocare şi transmitere a informaţiei
genetice; intră în alcătuirea fosfoproteinelor, are rol esenţial în procesele
metabolice (în fotosinteză şi în procesul de transfer al energiei).
Rezervoare de fosfor: apatita, rocile magmatice, guano (Peru), etc. El
trece în sol şi apă, de unde este preluat de către rădăcinile plantelor. Plantele
sunt consumate de către erbivore, care la rândul lor sunt consumate de
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carnivore. Odată cu moartea acestora, are loc descompunerea lor şi
componentele esenţiale sunt returnate în sol sub acţiunea apei.
Deoarece nu are componenţi gazoşi, circuitul fosforului este stric
legat de circuitul hidrologic (al apei).
7.3.8. Circuitul biogeochimic al apei (fig. 7.9.) presupune ansamblul
transformărilor apei (sub formă lichidă sau vapori) între continente, oceane şi
atmosferă. Evaporarea apei de la nivelul oceanului tinde să crească
umiditatea aerului. Ca revers, o cantitate de apă este deversată sub formă de
precipitaţii la suprafaţa continentelor. O parte din aceste precipitaţii se întorc
în oceane prin scurgeri, iar restul alimentează pânza freatică. O dată cu acest
circuit sunt antrenate în circulaţie şi substanţele solubile, determinând ieşirea
lor din ecosistem. Intrările şi ieşirile variază ca intensitate şi volum în funcţie
de categoriile de ecosisteme şi de variaţiile sezoniere ale climei.

SOARE=
Sursă de
energie

ATMOSFERA
Rezerva atmosferică=(0.013) x 106 km3
TRANSPORTUL DE VAPORI
(0.037) x 106 km3
PRECIPITAŢII
PRECIPITAŢII
(0.110) x 106 km3
(0.386) x 106 km3

EVAPOTRANSPIRAŢIE

EVAPORARE
(0.423) x 106 km3

(0.073) x 106 km3
CRUSTĂ TERESTRĂ
CONTINENTALĂ

scurgeri de ape
continentale

Gheţari= (29) x 106 km3
Râuri şi lacuri = (0.13) x 106 km3
Apă freatică=(9.5) x 106 km3

OCEANUL PLANETAR ŞI
MĂRILE

Apă marină (1370) x 106 km3

În ocean =
(0.037) 106 km3

Tranzit
Figura 7.9. circuitul apei pe Terra, după Berner, 1978, citat
de I. Puia şi colab. 2001
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Comparând un ecosistem forestier şi o pajişte observăm că:
• în pădure avem viteză mare a circuitului apei datorită absorbţiei şi
transpiraţiei intense;
• în pădure este reţinută o cantitate de apă de 150-600 m3/ha, deci
de 6-25 ori mai mare decât în pajişti;
• în pădure scurgerile la suprafaţă sunt de 5% faţă de 50% pe
pajişti;
• în pădure, creşte cantitatea de apă care se infiltrează, cu efect
dublu - reduce eroziunea şi alimentează pânza de apă freatică
• în pădure se menţine umiditatea atmosferică prin evapotranspiraţie intensă.
7.4.
Producţia şi productivitatea ecosistemelor
Producţia biologică reprezintă cantitatea de substanţă organică
realizată de un sistem biologic într-un anumit interval de timp. Ea poate fi
primară şi secundară.
Producţia primară brută reprezintă întreaga cantitate de energie
solară asimilată de plante prin procesul de fotosinteză. Din această energie, o
parte este utilizată de plantele care au produs-o pentru desfăşurarea
proceselor metabolice, iar o altă parte este acumulată sub formă de substanţă
organică în celulele şi ţesuturile plantelor, formând producţia primară netă.
Deci, producţia primară netă este diferenţa dintre producţia primară brută şi
consumul respirator. Ea reprezintă sursa de hrană disponibilă pentru nivelul
trofic al fitofagilor sau altfel spus, cantitatea de energie potenţial disponibilă
pentru consumatorii heterotrofi.
Productivitatea primară reprezintă viteza potenţială cu care energia,
respectiv biomasa, sunt stocate în urma proceselor de fotosinteză de către un
organism, o populaţie, în unitatea de timp, de suprafaţă sau volum.
Biomasa este reprezentată de cantitatea de substanţă organică sau
energie acumulată într-o perioadă de timp şi existentă la un moment dat în
ecosistem.
Aprecierea cantitativă a producţiei primare se poate realiza pe baza
biomasei uscate (grame de C fixat/m2/an) sau sub formă de unităţi energetice
stocate (kcal).
Producţia secundară este reprezentată de producţia biologică
realizată de organismele heterotrofe. Este brută când se referă la toată energia
asimilată de consumatori şi, netă, când ne referim numai la sporul în greutate
rezultat după eliminarea din organism a substanţelor neasimilabile, a
cataboliţilor etc.
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Rentabilitatea unui ecosistem cu o productivitate ridicată este
influenţată de numărul consumatorilor. Un număr redus al acestora presupune
o folosire ineficientă a producţiei primare nete.
Productivitatea secundară reprezintă viteza de acumulare a substanţei
şi energiei la nivelul consumatorilor.
Productivitatea ecosistemelor este mult studiată în zona temperată a
globului şi mai puţin în celelalte zone. De regulă, productivitatea biologică
brută este mai greu de determinat decât cea netă.
Productivitatea primară netă poate fi determinată prin metode directe
sau indirecte. Pe baza lor, Lieth (1973) a realizat un model simulat, în funcţie
de temperatură şi precipitaţii, numit modelul Miami.
PPN = 3000 (1-C-0,000664 P), în care PPN – productivitatea primară netă
(–g. s.u/m2/an); temperatura (– 0C), precipitaţiile (P) în mm.
Mai apoi, acesta a fost îmbunătăţit, prin folosirea în vederea estimării
productivităţii primare nete (PPN), a evapotranspiraţiei (modelul Montreal).
Există şi alte modele de simulare, ca de exemplu modelul La Haye, care are
la bază calculele de productivitate pe lungimea perioadei de vegetaţie şi,
modelul Manaus, care este fondat pe durata perioadei de vegetaţie şi valorile
productivităţii ecosistemelor naturale.
Productivitatea primară netă globală este de 121,7 x 10 9t s.u./an pe
uscat şi 50 x 109t s.u./an în mări. Această productivitate nu este distribuită
uniform pe pământ
Rezultatele privind productivitatea primară netă în funcţie de
principalele tipuri de vegetaţie sunt trecute în tabelul 7.3 Cele mai ridicate
valori ale productivităţii primare nete (PPN) sunt estimate în păduri (81,6 x
109 t), iar din productivitatea acestora mai mult de jumătate este reprezentată
de pădurea tropicală umedă.

Tipul
vegetaţie
1

Tabelul 7.3.
Productivitatea primară netă a principalelor biomuri
Productivitatea primară netă
Total
pt.
de suprafaţa Amplitudine
Medie
suprafaţă
106 km2
g/m2/an
aproximativă
109 tonnes
kg/m2/an
2
34
5
6
1

Păduri
50
Păduri
17,0
tropicale
umede
Păduri
7,5
semperviresce

T1 - 3,5

2,8

81,6
47,4

T1,6 - 2,5

1,75

13,2
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nte umede
Păduri
temperate cu
frunze
căzătoare
Păduri uscate
mediteraneene
Formaţiuni
forestiere
mixte
din
zonele
temperate
calde
Păduri boreale
Păduri rare
Formaţiuni
arbustive
masive şi rare
Tundra
Formaţiuni
arbustive
deşertice
Preerie
Savană
Stepă
Zone
deşertice
Deşerturi
aride
Deşerturi
îngheţate
Terenuri
cultivate
Ape dulci
Terenuri
mlăştinoase
Lacuri şi alte
cursuri de ape
Total
mediucontinen
te

7,0

t0,4 - 2,5

1,0

7,0

1,5

t0,25 - 1,5

0,8

1,2

5,0

t0,6 - 2,5

1,0

5,0

12,0
7
26

t0,3 - 1,2
0,2 - 1,0

0,65
0,6

7,8
4,2
2,6

8,0
18,0

t0,06 - 1,3
T0,01 - 0,25
t

0,16
0,07

1,3
1,3

24
15,0
9,0
24

T0,2 - 2,9
t0,07 - 1,3

0,8
0,8

19,2
12,0
7,2
-

8,5

T0 - 0,01

0,003

-

15,5

t0 - 0,001

-

-

14

T0,1 - 4,0
t

0,65

9,1

2,0

5,0
4,0

0,5

1,0

4
2,0
2,0

T0,8 - 4,0
t
T0,1 - 1,5
t

149

121,7
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1

T = zone tropicale; t = zone temperate
Distribuţia producţiei primare în mediul oceanic (tab. 7.4) este total
diferită de cea observată în ecosistemele continentale. Ea este condiţionată de
conţinutul în săruri nutritive şi în special, de fosfaţi. Zonele cele mai
productive se întâlnesc în platourile continentale, în mările subarctice şi
formaţiunile coraliene. În schimb, intrândurile pelagice tropicale au o
productivitate primară aproape nulă, adesea sub 30 g. C/m2/an.
Tabelul 7.4.
Productivitateaprimară netă în mediul acvatic
(după Whittaker et Lickens, in Lieth et Wittaker, 1975, citat de F.
Ramade, 1984)
Tipul de
ecosistem

Suprafaţa
106 km2

Productivitatea
primară netă
mondială
109 t/an

Biomasă pe
unitatea de
suprafaţă
t/ha - media

Biomasă
mondială
109t

332
0,4
26,6

Productivitatea
primară
netă/unitatea de
suprafaţă
g/m2/an - medie
125
500
360

Ocean
Zone …
Platou
continental
Recifii de corali
şi alge
Estuare
Total oceanic

41,5
0,2
9,6

0,03
0,2
0,1

1,0
0,0
0,2

0,6

2500

1,6

20

1,2

1,4
361

1500
152

2,1
55,0

10
0,1

1,4
3,9

Productivitatea depinde de următorii factori: durata zilnică a
perioadei însorite, temperatură, concentraţia CO2, umiditate, perioadele de
uscăciune, prezenţa unor elemente esenţiale (surse de N, P, K) sau a unor
microelemente, natura mediului respectiv (terestru, mediu acvatic) sau a
plantelor (culturi agricole, caracteristicile vegetaţiei, păduri), variaţia
biomasei producătorilor etc.
Randamentul de conversie al energiei solare în biomasă vegetală
variază mult de la un ecosistem la altul. El poate atinge 3% pentru unele
păduri, dar în general este cuprins între 0,5-1% pentru întregul biom, 0,1% în
zonele de stepă temperate sau tropicale şi mai puţin de 0,05% în deşert şi
tundre.
Productivitatea secundară
Eficacitatea transferului de energie diferă mult de la un lanţ trofic la
altul, precum şi de la un ecosistem natural la unul artificial (tabelul 7.5)
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Tabelul 7.5.
Producţia şi productivitatea secundară la nivelul biosferei
(după Whittaker et Likens in Lieth et Wittaker, 1975, citat Fr.
Ramade, 1984)
Tipul
de Suprafaţa
Producţia
Productivitat Biomasa
ecosistem
106km2
secundară
ea secundară 106t
106t/an
Kg/ha/an
materie
animală
Păduri
17,0
260
152,9
330
umede
tropicale
Păduri
cu 7,5
72
96,0
90
frunze
căzătoare
Păduri
5,0
26
52
50
temperate de
conifere
Păduri
7,0
42
60
110
temperate cu
frunze
căzătoare
Pădure
12,0
38
31,7
57
boreală
Formaţiuni
8,5
30
35,3
40
de arbuşti
Savane
15,0
300
200,0
220
Stepe
9,0
80
88,9
60
temperate
Tundra
8,0
3
3,8
3,5
Deşert
şi 18,0
7
3,9
8
semideşert
Deşert
24,0
0,02
0,008
0,02
extrem
şi
zone polare
Agroecosiste 14,0
9
6,4
6
me
Mlaştini
2,0
32,0
160
20
Lacuri
şi 2,0
10
50
10
fluvii
Total
149
909
61
1005
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continent
Ocean
Zone terestre
Platou
continental
Estuare
Total ocean

332,0
0,4
26,6

2500
11
430

73,3
275,0
161,7

800
4
160

1,4
361

48
20230

342,9
83,8

21
997

Din tabelele anterioare se poate constata că în mediul acvatic cu toate
că productivitatea primară este foarte scăzută, biomasa şi productivitatea
secundară este ridicată comparativ cu cea înregistrată în ecosistemele terestre.
7.5. Autocontrolul şi stabilitatea ecosistemelor
Rolul autocontrolului este acela de a păstra în anumite limite o stare
de echilibru între populaţiile componente, de a nu permite oscilaţii numerice
prea mari a populaţiilor, determinând astfel o anumită stabilitate în structura
şi funcţionarea întregului ecosistem.
Necesitatea autocontrolului apare deoarece atât cantitatea de energie
cât şi de substanţe nutritive disponibile sunt finite, limitate.
Organizarea reţelei trofice reprezintă mecanismul principal al
stabilităţii ecosistemului. Elton (1958) a arătat că stabilitatea unei biocenoze
este dată de complexitatea reţelei trofice şi anume, creşte odată cu creşterea
acestei complexităţi. Stabilitatea, drept consecinţă a diversităţii apare ca un
rezultat al intensificării fluxului de energie în ecosistem. Pentru a vedea
diferenţa dintre termeni vom prezenta definiţiile acestora:
Diversitate – numărul de elemente componente (sub raport
structural), în special elemente vii (specii) şi de procese diferite calitativ care
caracterizează un ecosistem în unitatea de timp şi spaţiu.
Stabilitatea (Oriens,1975) este considerată drept o tendinţă a
ecosistemului de a rămâne în apropierea unui punct de echilibru sau de a se
întoarce la acest punct de echilibru, după ce a suferit o perturbare oarecare.
Implică 2 componente:
a. - elasticitatea (abilitatea comunităţii de a reveni la forma iniţială
după o perturbare);
b. - rezistenţa (abilitatea comunităţiide a evita deplasarea).
Complexitate (Prigogine, 1975) – numărul de legături care se pot
stabili între diferite elemente ale unui sistem.
Complexitatea creşte pe măsură ce numărul speciilor care
interacţionează în comunitate este mai mare. Interacţiunile pot avea loc în
cadrul fiecărui nivel trofic (interacţiune orizontală) sau la nivele trofice
diferite (interacţiune verticală).
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O întrebare frecventă este dacă termenul de complexitate îl include pe
cel de stabilitate. Se spune că, o complexitate ridicată a comunităţilor
determină o stabilitate a acestora, deoarece impactul unei modificări bruşte
asupra populaţiei unei specii va fi atenuat de marele număr care
interacţionează şi, nu se vor produce efecte dramatice în comunitatea luată ca
întreg. Ca exemplu, s-a sugerat că mecanismul tampon operează în pădurile
tropicale unde există invazii de insecte necunoscute încă.
Analiza complexităţii scoate de regulă în evidenţă structura trofică a
comunităţii, cu toate că, în unele cercetări, au fost luate în studiu şi
interacţiunile competitive. Concluzia la care s-a ajuns este că o creştere a
complexităţii conduce la instabilitate. Chiar dacă aceste modele au fost
criticate ca fiind nerealiste, opinia comună este că nu întotdeauna
comunităţile complexe sunt în mod necesar şi stabile. Există un număr imens
de cercetări efectuate în acest scop, dar nu s-a putut da un răspuns clar la
întrebarea pusă anterior. Cert este faptul că, în termeni energetici,
comunităţile complexe pot fi mai stabile. Stabilitatea biomasei însă,
sugerează existenţa mai multor feluri de stabilitate pentru diverse proprietăţi
ale comunităţii. Fluxul energetic dintr-o comunitate are un rol important
asupra elasticităţii. Modele ale unor comunităţi contrastante arată că, cu cât
este mai mare aportul de energie în ecosistem, cu atât îi ia comunităţii mai
puţin timp să revină la poziţia de echilibru după perturbare. De exemplu,
comunităţile din tundră, unde aportul energetic este redus sunt cel mai puţin
elastice. Dacă se are în vedere că o concurenţă ridicată determină o micşorare
a diversităţii, se poate concluziona că o concurenţă slabă reduce instabilitatea
în comunităţile teoretice.
Lungimea unui lanţ trofic poate influenţa elasticitatea unei
comunităţi.Modele de comunităţi cu diferite niveluri de conexiuni trofice
arată cum complexitatea reduce elasticitatea şi stabilitatea. Dar, se impune o
interpretare foarte atentă a acestora, întrucât comunităţile reale pot avea
funcţii pe care modelele respective nu le cuprind. Stabilitatea depinde şi de
condiţiile de mediu: o comunitate fragilă poate persista într-un mediu stabil şi
previzibil, în timp ce una robustă, simplă poate supravieţui şi în condiţii
variabile.
O altă întrebare este, dacă între stabilitate şi echilibrul ecologic este
vreo distincţie. Trojan (1978) analizează aceşti termeni, definiţiile lor şi
afirmă că între stabilitate şi echilibru ecologic există o distincţie. În timp ce
stabilitatea poate fi determinată de un singur component (ex: - abundenţa
numerică a unei specii), echilibrul ecologic implică clar opoziţia dintre doi
constituenţi (ex: - studiul populaţiei: natalitate – mortalitate etc.). De
asemenea, echilibrul ecologic este cheia pentru înţelegerea homeostaziei în
ecosisteme.
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Stabilitatea ecosistemelor se poate descrie şi prin concepte
împrumutate din fizică (Puia, Soran, 2001):
a.
constanţă - lipsa modificărilor unuia sau mai multor parametrii ai
ecosistemului;
b. persistenţa - supravieţuirea ecosistemului în timp cu toate
componentele sale;
c.
inerţia - capacitatea ecosistemului de a rezista perturbărilor din
exterior;
d. elasticitatea - viteza de revenire a ecosistemului la starea dinaintea
perturbării;
e. amplitudinea - măsură a îndepărtării de starea iniţială până la
punctul de unde mai este permisă revenirea la o astfel de stare;
f. invarianţa ciclică - proprietatea ecosistemului de a oscila odată cu
scurgerea timpului în jurul unei stări de echilibru;
. invarianţa traiectoriei = însuşirea ecosistemului de a se orienta,
îndrepta şi evolua în timp spre o ,, stare finală ,, sau ,,Climax,,
În ecologia contemporană termenul de echilibru ecologic este folosit
ca sinonim al celui de homeostazie, lucru ce a determinat păreri diferite.
7.6. Structura spaţială a evoluţiei ecosistemelor
7.6.1. Tipologia ecosistemelor
Ecotonul este o zonă de tranziţie situată la limita dintre două
ecosisteme. Se caracterizează printr-o mare diversitate.
Aceasta poate fi limita dintre un ecosistem natural şi unul agricol; sau
în cadrul unui ecosistem agricol, limita dintre două categorii de folosinţă, sau
limita dintre două culturi; liziera unei păduri; zona mixtă a unui râu populat
în acelaşi timp de păstrăvi (în amonte) şi ciprinide (în apele mai calde din
aval) etc.
7.6.2. Structura orizontală a ecosistemelor
Se referă la faptul că în cadrul unui ecosistem, biotopul şi biocenoza
nu sunt omogene, ci fiecare fragment de biotop are ataşate anumite elemente
din biocenoză atât pe orizontală cât şi verticală.
Structura orizontală include bioskena, consorţiul şi sinuzia.
Bioskena reprezintă un fragment minim de biotop, cu condiţii relativ
omogene, pentru un organism sau un grup de organisme.
Ex. suprafaţa unei pietre.
Sinuzia reprezintă o populaţie cu rol de nucleu care grupează în
interiorul ei populaţii din alte specii.
Ex. – o ciupercă cu pălărie; un muşchi de pădure; tufele de ferigi etc.
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În afară de aceste unităţi structurale, în ecosisteme se formează şi
unităţi structurale cu o perioadă de existenţă scurtă, întâmplătoare. Este vorba
despre biochoriile şi merocenozele. Acestea sunt părţi structurale ale
ecosistemului, locuri de concentrare a substanţei vii, care se formează acolo
unde apar în mod trecător condiţii abiotice mai favorabile de existenţă,
ascunzişuri bune, cantităţi mari de hrană.
Consorţiul reprezintă reunirea mai multor bioskene. Când nucleul
central al consorţiului este o plantă în jurul ei se stabilesc o serie de
consumatori primari, secundari şi terţiari. Pe aceeaşi arie trofică există mai
multe mecanisme din diverse specii, mai multe bioskene. Ele se influenţează
reciproc şi nu pot supravieţui una fără alta (după Pârvu C., 2001) (Exemplu:
un stejar ca individ biologic reprezintă un consorţiu).
7.6.3. Structura verticală a ecosistemelor
Structura verticală a ecosistemelor constituie un element important al
structurii unui ecosistem. Putem vorbi despre o structură aeriană şi una
subterană, care este foarte greu de studiat.
Cu excepţia formaţiunilor lichenilor care formează vegetaţia tundrei şi
a unor formaţiuni din stepe care cresc în condiţii vitrege de viaţă, toate
ecosistemele posedă o stratificare pe verticală. Aceasta este foarte bine
reprezentată într-un ecosistem forestier (fig. 7.10.).

Figura 7.10. Structura verticală a vegetaţiei
într-un ecosistem forestier
Întrucât condiţiile de mediu variază pe verticală, în ecosistemul
forestier, de exemplu, vom întâlni 4 straturi principale: arborii, arbuştii,

103

formaţiunile erbacee şi muşchii şi lichenii. În cadrul fiecărei categorii se
întâlnesc mai multe subdiviziuni.
Speciile de consumatori sunt dispuse şi ele pe verticală datorită
condiţiile concrete de mediu.
Stratificarea are o complexitate maximă în pădurile ecuatoriale
pluviale, în care straturile sunt mascate de numeroase liane şi densitatea
ridicată a straturilor intermediare. Stratificarea este mai slabă în pădurile
temperate şi boreale de conifere.
Stratificarea subterană corespunde sistemului radicular al diferitelor
componente ale populaţiei vegetale. De regulă se observă o inversare a
situaţiei de la suprafaţa solului (rădăcinile arborilor vor pătrunde mai adânc
decât cele ale plantelor ierboase) (fig. 7.13). În ceea ce priveşte consumatorii
situaţia este diferită (de exemplu, rozătoarele îşi fac galerii în sol, dar îşi pot
procura hrana de la suprafaţă etc.).
Straturile nu sunt independente în ecosistem. Între ele se realizează
un schimb permanent de substanţă şi energie.
Stratificarea ecosistemului determină repartizarea inegală a proceselor
energetice: în straturile superioare predomină procesele de asimilare a
energiei, iar în cele inferioare procesele de degradare finală a energiei, prin
distrugerea substanţei organice. De asemenea, prin stratificare se realizează o
specializare trofică a consumatorilor, se atenuează concurenţa între specii,
ecosistemul devenind mai stabil.
7.6.4.Structura ritmică a ecosistemelor
Pentru că evoluează în timp, spunem că ecosistemele sunt dinamice.
Modificările ecosistemelor pot fi:
a. accidentale (schimbarea bruscă a vremii);
b. ritmice – datorită alternanţei zi-noapte (ritmuri circadiene) sau
succesiunii anotimpurilor (modificări sezoniere). Ca urmare a modificării
factorilor climatici, în cursul unui an, se succed şase sezoane (Tischler,
1955).
1.Prevernal (martie-mai)- caracterizat printr-o biomasă redusă, dar
printr-un ritm ascendent de reîncepere a activităţii şi a intensificării
metabolismului organismelor;
2. Vernal; (mai-iunie)caracterizat prin biomasă crescută şi metabolism
ridicat pentru speciile vegetale şi animale;
3. Estival (iun.-aug.) caracterizat printr-o perioadă maximă de
reproducere la animale şi număr maxim de lanţuri trofice;
4. Serotinal (aug.-sept) caracterizat prin apariţia primelor semne de
declin, viteză redusă de creştere a biomasei şi a fluxului energetic,
declanşarea migraţiilor;
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5. Autumnal (sept.-nov.) caracterizat prin atenuarea progresivă a
activităţii, generalizarea declinului;
6. Hiemal (nov.-martie) caracterizat prin valori minime ale biomasei,
metabolismului şi fluxului energetic.
7.7. Succesiunile ecologice
Succesiunea ecologică implică o serie de modificări în compoziţia
speciilor şi în abundenţa lor relativă într-o comunitate, ca răspuns la
modificările datorate fluctuaţiei naturale a factorilor ecologici sau a celor
provocate prin acţiunea omului.
Succesiunea ecologică reprezintă deci, înlocuirea treptată a speciilor
unei comunităţii cu alte specii preexistente în biotopul respectiv (ca
propagule de rezistenţă) sau imigrate din alte ecosisteme (N. Botnariuc,
(2000).
Schimbarea este secvenţială. Procesul succesional trece printr-o serie
de etape sau faze al căror ansamblu poartă numele de serie, iar fazele sunt
faze seriale sau succesionale. Acestea sunt: denudarea, pionieratul
(imigrarea), colonizarea, competiţia intraspecifică, reacţia biocenotică, şi
stabilitatea (climax).
În cursul succesiunii ecologice se produc schimbări calitative,
structurale, funcţionale şi informaţionale.
Stadiile succesionale timpurii sunt caracterizate de câteva specii
(cunoscute ca specii pionier), biomasă redusă şi nivel nutriţional redus.
Producţia netă a comunităţii este mai mare decât respiraţia, ceea ce determină
o acumulare a biomasei de-a lungul timpului. Lanţurile trofice sunt scurte şi
diversitatea este redusă. Complexitatea comunităţii şi diversitatea creşte pe
măsură ce succesiunea progresează, până când se realizează o comunitate de
populaţii relativ stabile, un echilibru între biotic şi abiotic. Sistemul stabilizat
este numit climax (raportul producţie/respiraţie =1).
Succesiunile pot fi:
a. – primare – când încep pe un loc lipsit de viaţă. Apar, de obicei,
după evenimente catastrofale, cum sunt erupţiile vulcanice, accidentele
atomice, dar şi în cazul unor nisipuri mişcătoare, dune de nisip nou formate,
roci rămase în urma retragerii glaciare etc. Procesul succesional este de
lungă durată, datorită condiţiilor foarte severe. Unii ecologi (N. Botnariuc,
2000, Pianka, 1978) susţin însă că, dacă condiţiile biotopului sunt foarte
severe, succesiunea poate să nu aibă loc - de la început instalându-se doar
speciile ce suportă acele condiţii (exemplu: - organismele din peşteri).
b.- secundare – tipice pentru zone în care perturbările nu au eliminat
întreaga viaţă şi elementele minerale din mediu. De exemplu, după
defrişarea unei păduri, desţelenirea unui teren, după un incendiu, o furtună
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sau o inundaţie etc. poate începe o nouă succesiune. Procesul succesional,
datorită rezervelor de materie organică, supravieţuirii unor animale, ciuperci,
bacterii, seminţe ale unor plante etc., sau recolonizării cu alte specii din
habitatele alăturate, se desfăşoară mai repede.
În funcţie de modul de producere, succesiunile pot fi:
1. Succesiune autogenă, care rezultă în urma acţiunilor biotice din
interiorul ecosistemului. Se creează astfel, condiţii favorabile creşterii
complexităţii relaţiilor trofice, formând o serie, aşa-zisă, progresivă.
2. Succesiune degradativă, care este descrisă de Mackenzie A.
(2000), ca fiind un tip particular de succesiune primară autogenică ce constă
în colonizarea şi apoi descompunerea materiei organice moarte. Diferite
specii invadează materia organică şi apoi dispar, altele luându-le locul,
întrucât degradarea materiei organice epuizează unele resurse, şi pune altele
la dispoziţie. De exemplu, acele de pin cad în luna august şi sunt mai întâi
colonizate de ciuperci care le digeră şi le înmoaie, permiţând altor specii de
ciuperci şi păianjeni să pătrundă. După aproximativ 2 ani în stratul A0,
fragmentele mici de ace comprimate sunt invadate de altă microfaună care se
hrăneşte atât cu fungi cât şi cu ace de pin. Bascidiomycetele atacă
fragmentele de ace, digerând celuloza şi lignina. După aproximativ 7 ani
acele sunt complet descompuse, formând un humus acid, care prezintă o
activitate biologică redusă. Toate degradările succesive iau sfârşit când
substratul organic este metabolizat complet.
3. Succesiune alogenă, care corespunde situaţiei în care înlocuirea
unei anumite comunităţi cu o alta este reprezentată de modificările
proprietăţilor fizico-chimice ale habitatului, induse de factorii abiotici.
Succesiunea alogenică a avut loc aproape în toată America de Nord şi Europa
de Nord, ca răspuns la încălzirea climei, ce a urmat retragerii ultimei pături
de gheaţă din Pleistocen, acum 1000 ani. Schimbările, în acest caz, au fost de
foarte lungă durată (mii de ani). Tranziţia alogenă este de scurtă durată
atunci când sedimentele se acumulează (de exemplu, la dunele de nisip sau
estuare).
În cazul agenţilor fitopatogeni sau zoopatogeni, succesiunea este
determinată de modificări ale organismelor vegetale sau animale pe care, sau
în care, aceştia sunt localizaţi (Zarnea G,1994) . Această succesiune produce
o serie regresivă.
7.8. Importanţa cunoaşterii succesiunii ecosistemelor
a. Aspectul important al acestei probleme îl constituie relaţiile dintre
strategia urmată de oameni cu privire la ecosisteme şi strategia însăşi a
ecosistemelor, care sunt liniile comune şi divergente între cele două strategii
şi care ar fi soluţiile către care tindem.
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b. Acţiunea omului asupra ecosistemului se manifestă în linii
generale printr-o degradare a comunităţilor de specii, pe care le modifică
accidental sau voit, în vederea exploatării. El induce de cele mai multe ori o
serie regresivă.
c. Rentabilitatea exploatării resurselor biologice ale ecosistemelor
diferă pe fazele succesiunii. Cea mai rentabilă este exploatarea în fazele
tinere, când productivitatea este ridicată şi, producţia depăşeşte consumul.
Pentru a nu rupe echilibrul ecologic este bine să ştim în care din momentele
succesionale se află ecosistemul dat.
d. Omul poate interveni în mersul succesiunii pentru a-l aduce sau
menţine într-o fază favorabilă, numai cu respectarea legilor naturii şi
folosirea capacităţii lor productive în limitele raţionale, care să nu depăşească
posibilităţile lor de control.
7.9.Evoluţia ecosistemelor
În ciuda unei aparente stabilităţi, ecosistemele sunt în permanentă
schimbare. Monitorizarea populaţiilor care ocupă nişele dintr-un ecosistem
demonstrează că structura comunităţii evoluează în timp, unele populaţii fiind
înlocuite de altele mai bine adaptate să ocupe o nişă ecologică.
Evoluţia ecosistemului se desfăşoară în faza de maturitate, când sunt
realizate condiţiile esenţiale necesare dezvoltării şi diversificării relaţiilor
interspecifice, coadaptării şi coevoluţiei speciilor.
ÎNTREBĂRI:
1. Ce reprezintă ecosistemul? Exemple de ecosisteme agricole.
2. Ce sunt circuitele biogeochimice?
3. Care este circuitul apei?
4. Cum poate intervenii omul în mersul succesiunii ecologice?
BIBLIOGRAFIE
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8. POLUAREA AERULUI
CUVINTE CHEIE:
- poluare
- mediu
-poluant
- poluat
OBIECTIVE:
- înţelegerea noţiunii de poluare
- diferenţierea dintre poluare şi protecţia mediului
- importanţa prevenirii poluării în procesul de protecţia
mediului
Mediu înconjurător. Poluant. Poluare. Noţiuni. Clasificare.
A. Mediul înconjurător constituie un sistem alcătuit din elemente ale
cadrului natural şi antropic, strâns legate prin relaţii multiple, care îi asigură
calităţile (însuşirile) şi evoluţia. Când spunem ,,mediu,, ne gândim la aer, apă,
sol şi subsol, toate straturile atmosferice, materia organică şi anorganică,
precum şi la fiinţele vii, între care se stabilesc conexiuni foarte variate.
Mediul reprezintă deci cadrul natural şi social în care se desfăşoară existenţa,
viaţa în general
Pe parcursul dezvoltării societăţii umane, mediul a suferit o serie de
dezechilibre, urmate de degradări, care au cunoscut o amploare deosebită în
ultimul secol datorită poluării şi, unor activităţi distructive pentru stabilitatea
ecosistemelor, ca de exemplu: supraexploatarea biodiversităţii, despăduririle
etc.
Nu sunt lipsite de interes şi sursele de degradare naturale precum:
erupţiile vulcanice; furtunile de praf; pulberile rezultate din dezintegrarea
meteoriţilor; alunecarea terenurilor; incendierea în perioadele secetoase a
unor mari suprafeţe de păduri etc.
B. Poluant este factorul care, produs de om sau de fenomene naturale,
generează disconfort sau are acţiune toxică asupra organismelor şi/sau
degradează componentele nevii ale mediului, provocând dezechilibre
ecologice.
În Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 poluantul este definit ca
fiind ,,orice substanţă solidă, lichidă, sub formă gazoasă sau de vapori ori sub
formă de energie (radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau
vibraţii) care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia
şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale”.
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C. Poluarea (polluo - polluere = a murdării, a degrada) este
fenomenul de apariţie a factorilor menţionaţi anterior şi de producere a
dezechilibrelor ecologice.
Conform Regulilor de la Montreal, (1982),
prin poluare se
înţelege ,,orice introducere de către om în mediu, direct sau indirect, a unor
substanţe sau energii cu efecte vătămătoare, de natură să pună în pericol
sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şi
proprietatea materială, să diminueze binefacerile sau să împiedice alte
utilizări legitime ale mediului”.
Substanţele poluante cuprind atât substanţele care se găsesc în mediu
în cantităţi mici la început dar datorită activităţii umane acestea au crescut
cantitativ (exploatări miniere, petro, cariere etc.), cât şi substanţele de sinteză
(pesticide, îngrăşăminte, masele plastice etc. ), după D. Şchiopu, 1997.
D. Clasificarea tipurilor de poluare
După provenienţa poluanţilor:
1. Poluare naturală: biologică; datorată unor fenomene fizico –
chimice din natură şi menajeră;
2. Poluare industrială;
3. Poluare agricolă;
După natura poluanţilor:
1.
Poluare fizică: termică, fonică (sonoră), luminoasă,
radioactivă, electrică;
2.
Poluare chimică: cu derivaţi ai carbonului şi hidrocarburi
lichide; cu derivaţi ai sulfului, azotului etc.; cu metale grele (plumb); cu
materii plastice; cu pesticide; cu materii organice fermentescibile etc.;
3.
Poluare biologică: contaminarea microbiologică a mediilor
inhalate şi ingerate şi a solului (ex. antrax, ciumă, germeni fitopatogeni, );
modificări ale biocenozelor şi invazii de specii animale şi vegetale;(ex.
focarizarea extinderii unor specii de buruieni în alte zone).
4.
Poluare estetică – ca urmare a urbanizării şi sistematizării
eronat concepute (degradarea estetică a peisajelor naturale etc.).
8.2.Protecţia atmosferei
8.2.1. Generalităţi
Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea deteriorării şi
ameliorarea calităţii acesteia, în vederea evitării apariţiei unor efecte negative
asupra sănătăţii umane, a biodiversităţii şi a calităţii mediului, în general.
Conceptul de poluare atmosferică nu trebuie însă limitat la aspectele
privind impurificarea propriu-zisă a aerului ci trebuie să aibă în vedere şi
prevenirea, cuantificarea şi limitarea efectelor ei, precum şi unele aspecte
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juridice şi de etică socială. Practic, principalele aspecte ce trebuie luate în
considerare atunci când se studiază o problemă de poluare atmosferică sunt
de natură interdisciplinară şi privesc:
- localizarea: probleme globale; poluare transfrontieră; reţele alarmă;
- sursele: naturale; combustie; industriale; transporturi;
- poluanţii: elemente şi compuşi chimici; mod de acţiune;
caracteristici;
- măsurători: imisie; la emisie; prelevare; analize; metode; aparate;
- prevenire: desprăfuire; epurare; tehnologii nepoluante; instalaţii;
metode; aparate;
- dispersie: studii de dispersie; meteorologie; topografie; coşuri;
interacţiuni
- efecte: pentru om, pentru animale, pentru plante; probleme medicale,
probleme psihologice, probleme morale, probleme financiare; etc.
- management: aspecte juridice, aspecte administrative, aspecte
economice, aspecte sociale, aspecte organizatorice etc.
8.2.2. Însuşirile sistemelor biologice şi poluarea mediului
Prin poluare însuşirile sistemelor biologice sunt afectate mai slab sau
mai puternic în funcţie de intensitatea factorului poluant.
Caracterul istoric al organismelor supraveghează ca nivelul
condiţiilor de mediu în care acestea s-au format să nu fie deranjate
(organismele pot să trăiască şi să se înmulţească numai în aceste condiţii
date). În cazul incidenţei mediului de viaţă cu elementele poluante indiferent
pe ce cale (aer, sol, apă), organismele (plante şi animale) vor fi afectate
(deoarece condiţiile pentru care au fost pregătite să trăiască nu se mai
regăsesc în condiţiile poluante).
Integralitatea este puternic afectată de poluare prin apariţia de
disfuncţionalităţi a existenţei unui sistem biologic (ex. în urma poluări
anumite specii de plante foarte deosebite pot să dispară din ecosistem).
Caracterul informaţional este afectat sau chiar distrus în urma
deteriorării mediului de viaţă prin poluare. Prin distrugerea receptorilor
informaţiilor întregul lanţ al fluxului informativ este dereglat.
Programul. Poluarea afectează puternic desfăşurarea normală a
activităţii unei biocenoze deoarece aceasta nu este pregătită cu programe
pentru a face faţă noilor condiţii.
Echilibrul dinamic al biocenozelor şi starea de homoestazie a
organismelor sunt puternic afectate de efectul poluării mediului (Exemplu :
eliminarea organismelor eutomofage în urma tratamentelor cu insecticide
neselective are ca efect îmulţirea exagerată a insectelor dăunătoare
(D.Şchiopu 1997).
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Autoreglarea sistemelor biologice nu se mai poate realiza în condiţile
de poluare a mediului.(Ex.în cazul poluării cu pulberi provenite de la
fabricile de ciment procesul de respiraţie al plantelor este puternic afectat
deoarece stomatele nu-şi mai pot deschide osteolele).
Autoorganizarea ca trăsătură esenţială a sistemelor biologice este
puternic afectată de fenomenul de poluare (orice acţiune fitotoxică a
pesticidelor asupra plantelor imprimă dezordine în desfăşurarea proceselor
metabolice din organismul plantelor).
Autoreproducerea este foarte puternic afectată de poluare prin
intervenţia elementelor poluante în procesul de producere al organismelor .
(Ca efect al poluării cu diferite elemente poluante o bună parte din florile
plantelor pot fi distruse; multe erbicide intervin în procesul de organogeneză
florală de formare a organelor de reproducere femeieşti sau bărbăteşti la grâu
(2,4 D, dicamba, MCPA) inducând sterilitatea polenului sau a ovarelor,
periclitând astfel autoreproducerea).
8.2.3. Amplificarea biologică a poluanţilor
Orice factor poluant până să ajungă să devină perturbator al activităţii
organismelor, trebuie să fie transportat de apă, de aer, particole de sol, om
sau alte organisme vii.
Elementele poluante sunt preluate de mediu (sol, apă, aer) de toate
componentele unui lanţ trofic (producă  consumator  descompunător),
astfel încât într-o piramidă eltoniană conţinutul în substanţe poluante creşte
de la producător la consumator (conform principiului piramidei eltoniene de
acumulare a biomasei - care scade de la bază spre vârful acesteia. Acest
fenomen poartă numele de concentrare biologică sau amplificare biologică
(D.Schiopu 1997).
Amplificarea biologică a produsului D.D.T este prezentat de L.Ghinea
1978 sub forma unei scheme (fig.9.1.).
Plancton
0,04



scoici
0,42



pescar
3,52-75,5 ppu

Figura 8.1. Amplificarea biologică a insecticidului DDT într-un lanţ trofic
(după L.Ghinea 1978 citat de D.Schiopu 1997).
Poluantul (în cazul nostru DDT-ul) ajuns în apa oceanelor prin diferite
căi. Din schemă este uşor de determinat nivelul amplificării biologice a DDTului la pescar este de 88-1887 ori mai mare ca la planton şi de 8-180 ori
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conţinutul în DDT mai mare la om decât la scoică. Rezultatul a fost
intoxicarea indirectă a oamenilor . In acelaşi fel se produce acumularea
mercurului folosit în tratamentele seminţelor la cereale sub formă de
Criptodin, de câteva p.p.m (tratamentul pe seminţe) până la câteva sute de
p.p.m în muşchiul şi testiculele animalelor consumatoare a recoltei obţinute
(de la 8 ppm substanţă-morcevică în seminţele tratate se ajunge 40-40 ppm
în muşchiul animalelor şi 280 ppm în testiculele animalelor). Moartea
animalelor intoxicate prin concentrarea biologică a mercurului s-a produs în
1-2 luni.
Fenomenul invers al amplificării biologice este de diluare
biologică, adică diminuarea fitotoxicităţii unui element poluant prin derularea
acestuia într-o masă foliară mai mare. Exemplul tipic pentru explicarea
acestui fenomen este cazul produselor carbonice folosite pentru tratamentul
seminţelor în constarea dăunătorilor de sol la cultura de porumb. După
aplicarea produsului Furadan pe seminţele de porumb, acesta trece în tânăra
planta pe care o protejează în stadiile tinere împotriva răţişoarei porumbului
(Tanymecus dilaticolis) tocmai datorită concentraţiei foarte mari a cestui
produs în tânăra plantă (stadiul de 2-4 frunze). Pe măsură ce plantele de
porumb cresc (creşte şi cantitatea de fitomasă) concentraţia produsului
Furadan se diminuează (cantitatea de Furadan este aceeaşi însă este
distribuită într-o fitomasă mult mai mare). Deci odată cu creşterea plantelor
de porumb a crescut fitomasa în care produsul Furadan s-a diluat, s-a realizat
‚’’diluarea biologică’’ (fig.8.2.). Principiul procesului de diluare biologică
contribuie la metabolizarea produselor carbonice de către plantă (D.Şchiopu
1997).

Figura 8.2. Diluarea biologică a produsului Furadan în plantele de
porumb (după D. Şchiopu, 1978). 1. Concentraţie foarte mare a
produsului; 2. Concentraţie foarte mare a produsului; 3. Concentraţie
mare a produsului; 4. Diluare biologică totală
Echilibrul dinamic al biocenozelor şi starea de homoestazie a
organismelor sunt puternic afectate de efectul poluării mediului (Exemplu :
eliminarea organismelor eutomofage în urma tratamentelor cu insecticide
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neselective are ca efect îmulţirea exagerată a insectelor dăunătoare
(D.Şchiopu 1997).
Autoreglarea sistemelor biologice nu se mai poate realiza în condiţile
de poluare a mediului.(Ex.în cazul poluării cu pulberi provenite de la
fabricile de ciment procesul de respiraţie al plantelor este puternic afectat
deoarece stomatele nu-şi mai pot deschide osteolele).
Autoorganizarea ca trăsătură esenţială a sistemelor biologice este
puternic afectată de fenomenul de poluare (orice acţiune fitotoxică a
pesticidelor asupra plantelor imprimă dezordine în desfăşurarea proceselor
metabolice din organismul plantelor).
Autovezioducerea este foarte puternic afectată de poluare prin
intervenţia elementelor poluante în procesul de producere al organismelor .
(Ca efect al poluării cu diferite elemente poluante o bună parte din florile
plantelor pot fidistruse;multe erbicide intervin în procesul de organogeneză
florală de formare a organelor de reproducere femeieşti sau bărbăteşti la grâu
(2,4 D, dicamba, MCPA) inducând sterilitatea polenului sau a ovarelor,
preclitind astfel autoreproducerea).
8.3 Poluarea aerului
8.3.1. Poluarea aerului. Surse de poluare.
Poluarea aerului constă în schimbarea compoziţiei sub aspectul
proporţiei dintre constituenţii săi şi/sau prin apariţia unor noi constituenţi, cu
efecte dăunătoare asupra biocenozelor şi/sau biotopului.
După origine, sursele de poluare a aerului pot fi:
1.
Surse naturale.
Cuprind solul (viruşi, pulberi datorate
eroziunii); plantele (fungi, polen, substanţe organice şi anorganice);
animalele (CO2, viruşi); radioactivitatea terestră şi cosmică (radionuclizi
emişi de roci -226Ra,228Ra- şi de provenienţă cosmică –10Be, 36Cl, 14C, 3H, 22Na
etc. -; erupţiile vulcanice (cenuşă, compuşi de sulf, oxizi de azot şi de
carbon); furtunile de nisip şi praf (pulberi) etc.;
2.
Surse artificiale şi sunt divizate în două subgrupe:
a)
Surse fixe. Cuprinde surse bazate pe procesele de combustie din
activităţile menajere sau industriale (pulberi, oxizi de sulf, de carbon) şi surse
bazate pe procese industriale (oxizi de fier, mangan, nichel, plumb, cadmiu,
fluor etc.),
b) Surse mobile . Include transporturile cu automobile.
Poluanţii mai pot fi clasificaţi şi după alte criterii:
1. Naturali sau sintetici;
2. După efect cuprinde poluanţi care afectează numai oamenii, sau
ecosistemul în întregime etc.;
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3. După proprietăţi: cuprinde clasificaţi după: toxicitate, persistenţă,
mobilitate, proprietăţi biologice;
4. Posibilităţi de control etc.
8.3.2 Poluarea cu monoxid (CO) şi dioxid de carbon (CO2)
Monoxidul de carbon nu poate fi depistat organoleptic deoarece este
incolor, inodor şi insipid. Concentraţia medie în atmosfera nepoluată este de
0,1 p.p.m.
Monoxidul de carbon (CO) este prezent în fumul rezultat din arderea
cărbunilor , dar şi în aerul din zonele intens circulate de autovehicule. Se
găseşte în locurile în care se depozitează tescovina şi în adăposturile
neaerisite. În zona tropicală, o sursă naturală importantă de oxid de carbon
este asigurată prin oxidarea terpenelor produse de arbori.
Monoxidul de carbon (CO) are acţiune asfixiantă. În combinaţie cu
hemoglobina formează carboxihemoglobina, produs care reduce capacitatea
de oxigenare a ţesuturilor din organism. Sângele unui orăşean conţine 1-2%
carboxihemoglobină, din cauza aerului poluat de automobile, în timp ce
sângele marilor fumători conţine 4-5% (Z. Partin, M. Rădulescu, 1995)
La om, în doze mici oxidul de carbon antrenează dureri de cap,
tulburări senzoriale, vârtejuri.
La animale se observă stări de agitaţie, slăbiciune musculară, stări
convulsive etc.
Plantele sunt insensibile la unele concentraţii care sunt toxice pentru
animale. Sub 100 ppm CO nu a produs efecte nocive plantelor superioare
expuse timp de 1-3 săptămâni, însă asupra fixării azotului de către bacteriile
fixatoare de azot de tipul Rhizobium trifolii această concentraţie a determinat
reducerea cu 20 % a procesului de fixare a azotului.
Dioxidul de carbon (CO2) se găseşte normal în aerul atmosferic (0,030,004% în volume). La 24 ore este admisă doza medie de 2 mg/m3.
Depăşirea concentraţiei admise poate fi cauzată de fumul sau
emanaţiilor de gaze ale diferitelor instalaţii industriale şi laboratoare, fabrici
de bere, silozuri etc.
Peste limita superioară admisă, dioxidul de carbon (CO2) provoacă
apariţia primelor semne de intoxicaţie, ca urmare a inhibării ireversibile a
unor sisteme enzimatice. Afectează în special sistemul nervos central.
8.3.3. Poluarea cu oxizi de azot
Oxizii de azot sunt generaţi în păturile superioare ale atmosferei, ca
urmare a descărcărilor electrice, dar pot proveni şi din traficul auto, de la
fabricile producătoare de îngrăşăminte cu azot şi de la cele petrochimice,
arderea combustibililor fosili, gaze, păcură şi cărbuni, în centralele termice
etc.
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Frecvent se întâlnesc monoxidul de azot –NO- (gaz incolor, are miros
şi este puţin solubil în apă) şi dioxidul de azot – NO - (culoare roşu-oranjbrun, miros iritant), care se găsesc în concentraţii ce variază în sens invers în
cursul unei zile: dimineaţa şi seara este mai mare concentraţia de monoxid de
azot (NO), iar spre prânz, mai ales în zilele însorite, NO2.
NO este oxidat de O3 în NO2 (NO + O3 - NO2 +O2 ). Dioxidul de azot
este de patru ori mai toxic decât monoxidul. El este constituent principal al
smogului (vezi subcapitolul referitor la smog)
Oxizii de azot produc decolorarea frunzelor sau determină necroze
foliare. Asupra animalelor aceştia au acţiune iritantă şi le micşorează
rezistenţa la boli. Se combină cu hemoglobina, şi formează methemoglobina,
compus cu consecinţe nefaste asupra oxigenării ţesuturilor şi organelor.
Concentraţii mai mari de 188 mg/m3 sunt letale pentru cele mai multe din
speciile de animale (V. Crivineanu, M. Râpeanu, Maria Crivineanu, 1996).
8.3.4. Poluarea aerului cu oxizi de sulf
Oxizii de sulf sunt printre cei mai comuni poluanţi, deoarece sulful se
găseşte sub diferite forme în majoritatea minereurilor şi combustibililor.
Dioxidul de sulf (SO2) este un gaz incolor stabil, care contribuie substanţial la
producerea fenomenului ,,ploilor acide”.
Principalele surse de sulf provin din următoarele procese arderea
combustibililor fosili (cca. 75%) şi procesele industriale – rafinarea
petrolului, topirea metalelor, uzine de acid sulfuric, circulaţia vehiculelor etc.
( Gh. Zamfir, 1974). În ţările industrializate, dioxidul de sulf SO 2 provine în
proporţie de 90% din activităţi umane şi în special din arderea cărbunelui.
Din acest motiv, poluarea este considerată ,,hibernală”, fiind de 3-4 ori mai
intensă în lunile de iarnă comparativ cu lunile de vară.
La plante poluarea cu sulf produce lezarea ţesuturilor, decolorarea
frunzelor, inhibând fotosinteza etc. La animale şi om poluarea cu sulf
agravează tulburările respiratorii, are efect iritant asupra tegumentelor cu care
vine în contact. Pragul iritant al dioxidul de sulf (SO2 ) se consideră cantitatea
de 20 mg/m3.
8.3.4.1. Ploile acide
Majoritatea precipitaţiilor sunt uşor acide, datorită acidului carbonic şi
dioxidului de carbon (CO2) din atmosferă. Ploaia acidă în sensul de fenomen
de poluare este produsă prin conversia poluanţilor primari (dioxidul de sulf
şi oxidul de azot) în acid sulfuric şi acid azotic.
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Aceste procese sunt destul de complexe şi depind de rata
transformărilor chimice şi de procesul fizic al dispersiei. Schema formării
ploilor acide este prezentată în fig.8.3.

Figura 8.3. ciclul ploilor acide
Apa simplă are un pH neutru cu valoare 7. Dioxidul de carbon din
atmosferă (CO2) dizolvat în apa de ploaie îi reduce pH-ul la 5,6, iar oxidul de
sulf şi de azot care se formează în mod natural în atmosferă fac ca pH-ul
precipitaţiilor nepoluate să fie de aproximativ 5. Valori mai scăzute ale pHului pot rezulta în urma producerii unor acizi noi puternici prin arderea
conbustibililor fosili (cărbuni, petrol, benzină etc.). O unitate de aciditate
alternativă este microechivalentul de ioni de hidrogen/l (µeqH+/l). Expresia
matematică a exprimării acidităţii ploilor acide este:
pH=log 10 (µeqH+/l x 10 –6)
în care o valoare de 10 µeqH+/l este echivalent cu un pH=5
În literatura curentă întâlnim următoarele denumiri:
a) Precipitaţii acide care reprezintă căderi de ploaie sau de zăpadă cu
aciditate mai mare de 10 µeqH+/l
sau cu un pH mai mic de 5.
b) Ceaţa acidă care este reprezentată prin ceaţă, negură sau nori foarte
joşi, în care apa are o aciditate mai mare decât 10 µeqH +/l sau pH-ul mai
mic de 5.
c) Depuneri acide care reprezintă toate depunerile de acid (ioni de
hidrogen) sau de componente acide formate (de ex. CO2, NO2, NO3) prin
depuneri umede sau uscate.
d) Ploaia acidă , reprezintă precipitatţiile care au un pH mai mic de 5.
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Soluţiile la ploile acide nu sânt simple în ceea ce priveşte
consecinţele. Numai simpla desulfurizare a combustibililor gazoşi nu are
efect de curăţare totală. Nivelurile ridicate ale aerului în oxid de azot şi de
hidrocarburi nearse de la vehiculele cu motor au şi ele implicaţii în realizarea
ploilor acide. Distrugerile cauzate de ploile acide în special copacilor sunt în
general cele mai grave mai ales pe dealurile unde depunerile şi ceaţa acidă
are intensităţi mai mari.
8.3.5. Poluarea aerului cu fluor şi clor
Acidul clorhidric participă după cum am văzut alături de dioxidul de
sulf şi oxizii de azot, la formarea ,,ploilor acide”, care distrug atât vegetaţia
cât şi materialele. Acesta provine de la uzinele de incinerare a deşeurilor
menajere în conţinutul cărora intră P.V.C.-ul, din instalaţiile industriei
chimice, ca produs secundar în reacţiile de clorurare a compuşilor organici,
prin reacţia clorurii de sodiu cu acid sulfuric şi prin sinteză din hidrogen şi
clor.
Intoxicaţiile cu clor stau la originea tulburărilor respiratorii, oculare şi
digestive, şchiopătatul animalelor etc.
Clorul este de 3 ori mai toxic decât dioxidul de sulf.
Fluorul se găseşte în cantităţi mari în roci, în apele reziduale, dar mai
ales în pulberile şi fumul de la termocentrale, turnătorii, fabrici de sticlă, de
îngrăşăminte fosfatice etc.
Fluorul este mai activ decât clorul.
Plantele sunt foarte sensibile la prezenţa fluorului în aer. El acţionează
defavorabil asupra activităţii unor enzime, determină modificări la nivel
intracelular, poate provoca anomalii cromozomice, dar contribuie şi la
reducerea microorganismelor din sol etc.
La animale se acumulează în oase şi apoi în diverse organe. Provoacă
friabilitatea oaselor şi dinţilor, scleroza pulmonară şi renală, anemie de tip
aplastic etc.
8.3.6. Poluarea aerului cu plumb
Plumbul poate proveni de la fabricarea acumulatorilor, a grundurilor
anticorozive în industria constructoare de maşini, din tetraetilul de plumb
care se adaugă în benzină . Se răspândeşte în atmosferă sub formă de
bromură sau oxid de plumb, un praf fin care se depune pe solul din
apropierea şoselelor. Poate ajunge în ţuică datorită folosirii pentru distilare a
cazanelor spoite cu plumb (D. Şchiopu, 1997), în apa potabilă din ţevile prin
care aceasta circulă. Se găseşte în faianţa colorată în roşu, galben şi
portocaliu etc.
Plumbul poate pătrunde în plante prin ostiolele celulelor dar poate fi
reţinut în cantităţi apreciabile şi pe frunzele cu limbul fragmentat (pătrunjel,
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mărar). El nu circulă în plantă. Când este preluat din solul poluat, se
acumulează în rădăcină.
Boala produsă de intoxicarea cu plumb poartă denumirea de
saturnism.
Ca urmare a intoxicaţiei scade rezistenţa organismelor la infecţii, este
afectat sistemul nervos, şi în special la copii determină comportamentul
dezordonat şi încetinirea dezvoltării mintale, este un factor de anemie,
perturbând sinteza hemoglobinei în sânge. Delincvenţa juvenilă crescută din
marile metropole este considerată ca fiind cauzată de intoxicarea cronică cu
plumb (D. Şchiopu, 1997).
8.3.7. Poluarea radioactivă
8.3.7.1. Clasificarea surselor de poluare
Sursele de radiaţii în mediu sunt clasificate astfel:
A -surse naturale de iradiere, constituite din roci naturale existente în
scoarţă şi un flux de raze cosmice formate din diferite particule elementare şi
provenite din spaţiul cosmic, sau prin interacţiune cu atmosfera înaltă,
dezintegrarea radioactivă a unor nuclee atomice grele;
B - surse artificiale, provin din, producerea izotopilor artificiali
folosiţi pentru stabilirea structurii materiei, în medicină, fizică, tehnică –
utilizarea TV, ceasuri electronice, materiale de construcţie, folosirea energiei
atomice etc.
8.3.7.2. Efectele contaminării radioactive
Interacţiunea radiaţiilor cu materia, în faza iniţială, nu diferă dacă
aceasta este vie sau nu, ea constând în transferul de energie. Deosebirea
fundamentală apare datorită comportării diferite a produşilor rezultaţi din
interacţiunea primară, care depinde de tipul şi energia radiaţiei şi de
compoziţia chimică a materiei. Datorită marii diversităţi în structura materiei
vii, interacţiunea radiaţiilor cu aceasta va produce o multitudine de efecte
care, de multe ori, sunt dificil de explicat.
Astfel, un flux de radiaţii X sau gama va interacţiona în alt mod decât
un flux de neutroni, iar radiaţiile gama acţionează diferit asupra ţesutului
adipos faţă de tesutul osos.
Referitor la parcursul radiaţiilor, radiaţiile alfa sunt oprite de stratul
superficial al pielii (deci, în contaminarea externă a omului, efectele sunt
foarte reduse). Radiaţiile beta pot traversa mai mulţi centimetri de ţesut, iar
radiaţiile gama şi cele cosmice sunt capabile să traverseze blindaje de plumb
de mai mulţi metri. Neutronii rapizi pot cauza distrugeri grave la nivelul
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celulei, printre cele mai periculoase fiind ruperea fragmentelor lanţurilor
acizilor nucleici. Aceleaşi efecte grave asupra structurilor celulare pot
produce radiaţiile alfa, în cazul contaminărilor interne.
Efectul radiaţiilor asupra materiei se manifestă, mai întâi, prin
ionizarea materiei vii (mai ales a apei din structura sa, acţiune numită şi
radioliza apei). Radicalii liberi şi ionii rezultaţi prezintă o mare reactivitate
chimică care poate duce la modificarea diveşilor constituenţi celulari, la
formarea de peroxizi şi a altor compuşi citotoxici. Radiaţiile ionizante pot
produce şi importante distrugeri celulare, mai ales când sunt emise din
interiorul organismului (contaminarea internă cu radionuclizi care emit
radiaţii alfa şi beta). În iradierile cu neutroni, în afara ionizărilor şi
distrugerilor subcelulare, poate apărea şi radioactivitatea indusă (nuclizii C,
Na, K etc. din corp devin radioactivi).
Efectele biologice ale radiaţiilor ionizante pot fi grupate astfel:
a. Efectele somatice, care apar la nivelul celulelor somatice şi
acţionează asupra fiziologiei individului expus, provocând unele distrugeri
care duc fie la moartea rapidă, fie la reducerea semnificativă a speranţei
medii de viaţă. Leziunile somatice apar în timpul vieţii individului iradiat. În
funcţie de timpul când apar aceste leziuni pot fi imediate sau tardive. Efectele
somatice imediate sau pe termen scurt se manifestă la câteva zile, săptămâni
sau luni după iradiere. O iradiere locală (internă sau externă) se poate
manifesta numai prin apariţia unor efecte la nivelul ţesutului respectiv, în
timp ce o iradiere a întregului corp poate duce la apariţia unor efecte
generalizate. Efectele imediate sunt, de regulă, nestochastice (nealeatorii),
adică se produc la toţi indivizii expuşi la o cantitate de radiaţii superioară
dozei prag. Efectele somatice tardive sunt cele care apar după o perioadă mai
lungă de timp, de ordinul anilor, numită perioadă de latenţă şi se manifestă, în
principal, sub formă de leucemie sau cancer. Aceste efecte sunt de natură
stochastică (aleatorie), în sensul că este imposibil de evidenţiat o relaţie
cauzală directă. Probabilitatea producerii unui efect este proporţională cu
doza de iradiere. Corelaţia dintre doza de iradiere şi efectele induse se poate
stabili numai în cazul unei populaţii numeroase de indivizi iradiaţi.
b. Efectele genetice (ereditare), apar în celulele germinale (sexuale)
din gonade (ovar şi testicul). Cercetările au arătat că aceste celule, în perioada
înmulţirii, sunt foarte sensibile la radiaţiile ionizante, ceea ce explică acţiunea
mutagenă. Apariţia unor mutaţii letale sau subletale la descendenţi se
datorează unor efecte imediate ale radiaţiilor cum ar fi: alterarea
cromozomilor (translocaţii, apariţia de extrafragmente), ruperea unor
segmente de cromatină, alterarea chimică a codului genetic, fie prin acţiunea
radicalilor liberi asupra bazelor azotate ale acizilor nucleici, fie prin ruperea
lanţului aceloraşi acizi, datorită dezintegrării H-3 sau C-14 în He şi,
respectiv, N.
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c. Efectul radiaţiilor asupra ADN-ului. Sub efectul radiaţiilor o
catenă din structura ADN poate suferi o leziune pe care celula va încerca să o
repare duplicând cealaltă catenă. Totuşi, copia poate să nu fie identică cu
originalul, ceea ce provoacă o modificare a informaţiei genetice. De aici pot
rezulta efecte mutagene ereditare care se vor manifesta după câteva generaţii,
sub forma malformaţiilor congenitale.
Astfel de efecte ereditare au fost observate în laborator, la animale (şoareci,
Drosophila etc.), dar până acum nici unul din aceste efecte nu a putut fi
dovedit la om.
După tipul de ionizare produs în urma contaminării cu radiaţii
ionizante, deprecierea ADN poate fi descrisă sub două aspecte:
1. în cazul ionizării directe bazele pirimidinice ale ADN-ului
(Citozină, Timină) au atunci tendinţa să capteze electroni, iar bazele sale
purinice (Adenină, Guanină) să cedeze electroni
2.în cazul ionizării indirecte radiaţiile induc fragmente de molecule
de apă în apropierea ADN-ului (radioliza apei), creând astfel forme reactive
ale oxigenului (radicalii liberi, cum ar fi radicalul -OH) care alterează
materialul genetic. Aceste alterări, numite “leziuni radioinduse ale ADN”
sunt clasate în patru categorii: baze modificate, pierderea bazelor, spargerea
unei catene sau a ambelor din dublul helix şi realizarea unei punţi proteice.
La om există puţine studii epidemiologice referitoare la acest subiect.
De obicei se observă efectele unei iradieri în timpul sarcinii (efecte
teratogene), înaintea sarcinii (iradiere pre-concepţie) şi iradierea celulelor
germinale (ovule şi spematozoizi).
În ceea ce priveşte iradierea în timpul sarcinii, o doză de radiaţii mai
mare de 0,5 Gy, focalizată pe abdomen, poate provoca un avort spontan. La
doze mai mici s-au observat malformaţii congenitale la nou născuţi
(observaţie făcută pe copiii supravieţuitorilor de la Hiroshima şi Nagasaki).
De obicei se observă microcefalii şi retardări.
Referitor la iradierea pre-concepţie nu s-a constatat cu precizie nici un
efect mutagen (observaţiile au fost făcute de asemenea pe supravieţuitorii de
la Hiroshima şi Nagasaki). S-au constatat că la o doză de 0,4 Sievert (care
dublează frecvenţa tulburărilor genetice la şoarece) la om nu se observă o
creştere semnificativă a cazurilor de tulburări genetice, ceea ce duce la
concluzia că specia umană este mai rezistentă, la radiaţiile ionizante decât
şoarecele sau Drosophila.
În concluzie, leziunile produse în urma interacţiunii radiaţiilor cu
materia vie pot duce la moartea celulelor (efecte somatice imediate) sau la
transformări ulterioare care pot apărea la individul iradiat (efecte somatice
tardive) sau la descendenţi (efecte genetice).
Celulele sexuale sunt sensibile la acţiunea radiaţiilor ionizante. Astfel
se explică marea vulnerabilitate a acestora şi acţiunea sterilizantă rezultată în
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urma expunerii la acest tip de radiaţii. Sterilitatea poate fi parţială sau totală,
revesibilă sau definitivă, în funcţie de doză.
8.3.7.3.Doza letală 50%
Dozele mari de radiaţii provoacă moartea indivizilor expuşi. Pentru
evaluarea acestui efect, se utilizează termenul de doză letală (DL50). Aceasta
reprezintă doza teoretică de radiaţii ionizante care poate produce moartea,
într-un timp determinat (t), a 50% dintre indivizii expuşi.
Iradierea experimentală a numeroase specii de plante şi animale a
scos în evidenţă o mare variabilitate a sensibilităţii fiinţelor vii, respectiv a
dozei letale DL50. Organismele cele mai rezistente la radiaţiile ionizante sunt
bacteriile, iar cele mai sensibile sunt organismele cu sânge cald (mamifere şi
păsări).

sterilizare
microorganisme
alge
protozoare
moluşte
crustacei
peşti
batracieni
reptile
păsări
mamifere
102 103 104 105 106 107 rad (0,01 Gy)
Figura 8.4. Toleranţa relativă a unor grupe de organisme la radiaţii (DL50)
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Astfel, este de ordinul a câteva mii de Gy pentru microorganisme,
între sute şi mii de Gy pentru plante, sute de Gy pentru artropode (insecte) şi
doar câţiva Gy pentru mamifere. Expunerea la radiaţii ionizante produce în
organismele animale iradiate o scădere a activităţii de sinteză a acizilor
nucleici şi a proteinelor, corelată cu reducerea sau absenţa elaborării de
anticorpi. Această scădere a imunităţii organismului iradiat explică
sensibilitatea ridicată la radiaţii a mamiferelor.
Radiosensibilitatea sau sesibilitatea organismelor la radiaţiile
ionizante este cu atât mai mare cu cât gradul de evoluţie şi complexitatea
organismului sunt mai mari. Totuşi, diferenţe mari de radiosensibilitate,
uneori greu de explicat, apar în cadrul aceleaşi clase de organisme, cum este
cazul musculiţei de oţet (Drosophila Melanogaster) cu DL50 de cca. 850 Gy,
faţă de numai 100 Gy la musca obişnuită (Musca Domestica).
În cazul omului, DL50 pentru 21 de zile este de cca. 4 Gy în cazul
iradierii întregului organism. Alte efecte care apar pentru diverse doze de
iradiere totală sunt prezentate în tabelul 8.1.
Tabelul 8.1.
Efectele iradierii totale asupra omului
Doza totală
corporală în
Gy
1000
100
10
7
2
1

Efecte după expunere
Moarte la câteva minute
Moarte la câteva ore
Moarte la câteva zile
90% mortaliate în săptămânile următoare
10% mortalitate în lunile următoare
Fără mortalitate, dar creştere semnificativă a cazurilor de
cancer.
Sterilitate permanentă la femei, 2 la 3 ani la bărbaţi

Expunerea numai a unei părţi a organismului uman la doza de 4 Gy
sau chiar mai mare, nu provoacă moartea individului ci duce la apariţia unor
efecte locale. Astfel, aceeaşi doză provoacă înroşirea, la nivelul pielii, iar la
nivelul gonadelor, sterilitatea. În acelaşi timp, dacă doza de 4 Gy este primită
de întregul organism, dar nu instantaneu, ci în câteva luni de zile, ar putea să
nu producă efecte vizibile imediat, dar care pot apărea fie tardiv, fie la
descendenţi, în funcţie de mai mulţi factori fiziologici.
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Radiosensibilitatea la om depinde de vârstă şi sex, iar în acelaşi
organism diferă în funcţie de ţesut. Astfel, organismele tinere şi mai ales
embrionii sunt mult mai vulnerabile decât adulţii. Această radiosensibilitate
crescută la organismele tinere este legată de intensitatea activităţii de
înmulţire a celulelor în perioada de creştere. Organismele femele sunt mai
sensibile decât cele mascule. La organismele adulte, gonadele, măduva roşie
hematoformatoare şi o parte din tubul digestiv (mai ales intestinul subţire),
având o activitate intensă de diviziune celulară, sunt radiosensibile, în timp
ce neuronii, care nu se divid constituie celulele cele mai rezistente la iradieri.
Existenţa mecanismelor de refacere biologică, care permite repararea
dereglărilor somatice cauzate celulelor, când doza este inferioară dozei-prag,
nu trebuie să excludă probabilitatea apariţiei unor efecte cancerigene sau/şi
mutagene. Dar, majoritatea lucrărilor de specialitate arată că în domeniul
carcinogenezei, acţiunea radiaţiilor este sinergică cu cea a altor factori nocivi,
ceea ce multiplică riscurile producerii cancerului, atunci când individul, pe
lângă radiaţii, este supus şi altor factori de risc cancerigen din mediul de viaţă
şi muncă.
8.3.7.5. Doze subletale
Expunerea organismului uman la doze subletale de radiaţii produce
următoarele efecte:
a - reducerea activităţii fiziologice normale, caracterizată prin încetinirea
creşterii, atenuarea rezistenţei la toxine, scăderea capacităţii de apărare
imunitară;
b - diminuarea longevităţii;
c - reducerea natalităţii datorită sterilităţii;
d - alterarea genomului prin inducerea de mutaţii defavorabile, subletale,
care se manifestă la generaţiile următoare.
Gravitatea efectelor mutagene apare prin transmiterea la descendenţi a unor
translocaţii cromozomiale (efect biologic al radiaţiilor ionizante, care apare şi
la doze foarte mici).
Dozele de radiaţii care pot produce apariţia unui minim de mutaţii într-o
generaţie de indivizi, într-un ecosistem, dacă sunt menţinute în permanenţă,
pot conduce la adevărate catastrofe ecologice în generaţiile următoare.
8.3.7.6. Doze de iradiere acceptate
Populaţia umană, ca de altfel toată biosfera, a fost şi continuă să fie,
inevitabil, expusă la doze mici de radiaţii ionizante provenind din surse
naturale. Există zone în lume, în India, China, Japonia, Brazilia ş.a, unde
studiile epidemiologice au evidenţiat grupuri mari de oameni care primesc
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doze de radiaţie naturală de 3-4 ori sau chiar mai crescute, faţă de doza medie
pe glob. Până în prezent, nu s-a constatat o incidenţă crescută a cancerului la
aceste populaţii.
Comisia Internaţională pentru Protecţie Radiologică (CIPR) consideră
că “se poate accepta pentru umanitate o valoare limită de expunere la radiaţii
ionizante corespunzând dublului dozei medii la care omul este expus în
condiţii naturale”, ceea ce presupune că specia umană este adaptată la
iradierea prezentă în mediul său de viaţă.
Efectul cancerigen este unul din efectele cele mai frecvent evocate
când este vorba de radiaţii ionizante. Astăzi, majoritatea cancerelor induse de
aceste radiaţii sunt analizate în termeni de “factori de iniţiere
carcinogenetică” sau “risc competitiv”, termeni care descriu supravieţuirea
indivizilor dintr-o populaţie până în momentul în care neoplazia (apariţia de
tumori) devine posibilă. Transformarea unei celule normale într-o celulă
neoplazică (tumoră) nu apare decât atunci când celula canceroasă are condiţii
favorabile de dezvoltare şi când sunt învinse reacţiile de apărare ale
organismului uman.
Numeroasele cercetări experimentale realizate, mai ales pe mamifere
şi unele plante de cultură au permis evaluarea efectelor biologice ale
radiaţiilor ionizante. La acestea trebuie adăugate studiile epidemiologice
efectuate pe mari grupuri din populaţia umană expuse accidental sau
profesional (mine uranifere, reactori nucleari, unităţi nucleare de cercetare) la
diferite doze de radiaţii. La acestea se adaugă studiile epidemiologice
efectuate pe pacienţii trataţi cu radiaţii X sau gama pentru distrugerea unor
tumori, cât şi pe persoanele supuse la diverse examene de diagnostic cu
ajutorul radiaţiilor sau radionuclizilor.
8.3.7.8. Evaluarea cantitativă a radioactivităţii factorilor de
mediu
Radioactivitatea mediului este investigată şi evaluată permanent prin
metode radiochimice-radiometrice urmărindu-se, ca principal obiectiv
centralizarea unor date privind:
a. Prezenţa radionuclizilor naturali sau artificiali în aer, apă, alimente şi
organisme;
b. Expunerile la radiaţia naturală gama, terestră şi cosmică, sau la radiaţia
artificială gama în cazul producerii unui eveniment nuclear;
c. Concentraţiile de radon şi de thoron (elemente radioactive provenite
din dezintegrarea radiului şi a thoronului) în interiorul şi exteriorul
clădirilor;
d. expunerile personalului ocupat profesional şi ale membrilor populaţiei
datorate existenţei şi prelucrării minereurilor sau ca urmare a utilizării,
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tratării ori depozitării deşeurilor radioactive, precum şi numărul
persoanelor implicate;
e. cantităţile de cărbune, fier şi alte minereuri, tipul exploatărilor miniere
(subteran sau la suprafaţă);
f. concentraţiile radionuclizilor prezenţi în minereuri, în spaţii subterane,
în efluenţii eliberaţi în aer, în apă şi în deşeuri;
g. modul de utilizare şi metodele de stocare a deşeurilor şi impactul unor
asemenea practici asupra expunerii populaţiei.
Este important de subliniat faptul că metodele de evaluare a iradierii
naturale suplimentare şi a celei produse de factori artificiali sunt continuu
analizate şi îmbunătăţite de specialişti, în cadrul forurilor ştiinţifice
internaţionale.
Pentru studiul radioactivităţii datorate radionuclizilor emiţători de
radiaţii gama principalele metode de investigare radiometrice sunt:
1. Măsurători ale intensităţii globale de emisie a acestor radiaţii, fără
discriminare energetică şi
2. Analize spectrometrice gama prin care este determinată intensitatea
radiaţiilor separat, pe diferite categorii de energii ale acestora,
obţinându-se în final informaţiile necesare pentru evaluarea calitativă
şi cantitativă a conţinuturilor de radionuclizi în materialele care fac
obiectul cercetării.
O categorie aparte dintre metodele spectrometrice gama o reprezintă
aerospectrometria.
Sistemele aerospectrometrice gama destinate pentru cartarea
radioelementelor naturale (uraniu, thoriu, potasiu) pot fi utilizate şi pentru
investigaţii cu caracter ecologic. Aceste sisteme prezintă avantajul rapidităţii
investigaţiei, acţionând pe areale largi în timp scurt şi cu grad de sensibilitate
adecvat.
În tabelul 8.2. prezentăm câţiva radionuclizi artificiali, care pot fi
expulzaţi în mediu în cazul unui eveniment produs la un obiectiv nuclear, şi
naturali emiţători naturali de radiaţii gama, cu principalele energii şi timpii de
înjumătăţire. După cum se poate observa, cea mai mare parte a energiilor
radionuclizilor artificiali sunt departe de energiile relativ înalte, utilizate în
mod obişnuit pentru măsurarea radioelementelor naturale: uraniu - U, thoriu Th şi potasiu - K.
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Tabelul nr. 8.2.
Tipul de radionuclizi artificiali care pot fi expulzaţi în mediul înconjurător în
cazul accidentelor nucleare. Enerrgia degajată de aceştia şi timpul de
înjumătăţire.
Nuclid

Cele mai importante energii ale Timpi
radiaţiilor gama (keV)
înjumătăţire
(zile)

Artificiali:
95
Zr
95
Nb
99
Mo
103
Ru
106
Ru
131
I
132
Te
134
Cs
137
Cs
140
Ba/La
Naturali:
40
K
Seria uraniului:
214

Pb
Bi
Seria thoriului:
228
Ac
208
Tl
214

de

724, 756
765
740
497
512
364
230
605, 795
662
1596

65
35
3
40
368
8
3
730
11000
13

1460

1,3× 109 ani
238
U - 4,51× 109
ani

350
609, 1120, 1764
1,39× 1010 ani
910, 960
583, 2620

8.3.8. Smogul
Smogul reprezintă un amestec de poluanţi diferiţi în condiţiile unei
atmosfere umede. Poluanţii proveniţi din activităţile umane pot fi: fumul,
dioxidul de sulf, hidrocarburi nearse de la vehiculele cu motor şi dioxidul de
azot.
Fumul rezultă frecvent din arderea incompletă a combustibililor sau
din reacţii chimice. Particulele constitutive sunt în general mai mici de 2
micrometri în diametru. Alte particule solide din fum pot fi: siliciu, aluminiu,
acizi, baze şi compuşi organici, ca de exemplu, fenolii. Fumul este sinergic
cu oxizii de sulf şi poate determina efecte adverse sănătăţii oamenilor la mai
puţin de 200 micrograme/m3.
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Smogul clasic (deosebit de smogul londonez) nu trebuie confundat cu
smogul fotochimic.
Smogul are efecte negative asupra sistemului respirator, acţiune
iritantă pentru ochi şi provoacă dureri de cap. La plante provoacă leziuni şi
arsuri ale frunzelor şi stagnează formarea clorofilei.
Smogul fotochimic este favorizat de prezenţa oxizilor de azot. Sub
influenta razelor solare, mai ales ultraviolete (UV), se produc o serie de
reacţii secundare şi terţiare din care ia naştere ozonul
În prezenţa hidrocarbonaţilor (alţii decât metanul) şi alte componente
organice, au loc o varietate de reacţii (au fost identificate peste 80 de reacţii),
în urma cărora rezultă formaldehide, acroleină, PAN etc.
Smogul fotochimic tinde să fie foarte intens înainte de amiază, când
intensitatea luminoasă este ridicată, cea ce-l diferenţiază de smogul clasic,
care este mai intens dimineaţa devreme pentru ca apoi să fie dispersat de
radiaţiile solare. Acest tip de smog a fost semnalat pentru prima dată la Los
Angeles şi a fost pus pe seama emisiilor ridicate de către automobile, acest
tip de smog poartă numele de smogul californian.
Efectul smogului poate fi diminuat printr-un control sever a tuturor
hidrocarbonaţilor şi emisiilor de oxizi de azot în atmosferă
Aceste două tipuri de smog au acţiune iritantă pentru ochi, sau
împreună cu ozonul pot cauza pagube severe la unele plante, ca de exemplu
la tutun şi andive.
8.3.9. Diminuarea stratului de ozon
Stratul de ozon (O3) situat în stratosferă (15-39 km) constituie filtrul
natural care absoarbe radiaţiile solare ultraviolete, periculoase pentru
organismele vii.
Ciclul normal al ozonului este perturbat de compuşi pe bază de
clorofluorcarbonii, numiţi şi freoni Ei sunt folosiţi ca solvenţi, în refrigerare,
deodorante etc. ca tetraclorură de carbon (CFC-11, CFCl3) şi
metilcloroformul (CFC-12), substanţe inerte în atmosfera joasă, care în
stratosferă însă, datorită radiaţiilor ultraviolete, se descompun şi degajă clor,
acesta devenind catalizatorul distrugerii ozonului.
Reacţiile sunt: CFCl3--ultraviolete---- CFCl2 + Cl.
Atomul de clor este extrem de reactiv, el putând să distrugă 105
molecule de ozon , prin convertirea ozonului în molecule simple de oxigen şi
de asemenea, în reacţie cu metanul formează acidul clorhidric care este
precipitat:
Cl + CH4 – HCl + CH3
Conţinutul în clor din atmosferă este estimat la 3 ppb. Ţinta este însă
să scadă sub 2 ppb.
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La animale, dozele nocive sunt dependente de specie, vârstă, sănătate,
temperatura mediului etc. Ozonul afectează aparatul respirator (apariţia şi
dezvoltarea tumorilor pulmonare, scăderea rezistenţei la infecţiile bacteriene
ale plămânului etc.), denaturează proteinele prin formarea radicalilor liberi.
La plante, în funcţie de specie, doză şi timp de expunere, apar leziuni
cronice, efecte fiziologice (modificări de creştere, scăderea producţiei şi
calităţii).
Datorită mişcărilor stratului de aer din atmosferă fenomenul de
reducere a stratului de ozon poate afecta şi alte regiuni (în afară de Antartica
–între 45-700 latitudine sudică şi zona situată deasupra arhipelagului
Spitzberg, la jumătatea drumului dintre coastele nordice ale Peninsulei
Scandinavice şi Polul Nord). De aceea lumea politică a semnat, în anul 1987,
Protocolul de la Montreal, revizuit la Londra, în 1990, care stabileşte oprirea
producţiei de CFC (freoni), haloni şi tetraclorură de carbon în anul 2000 şi a
cloroformului de metil în 2005.S.U.A. nu a aderat la acest protocol
8.3.10. Schimbarea climatică. Efectul de seră.
Structura termică a atmosferei este influenţată într-o măsură
însemnată de concentraţiile dioxidului de carbon (CO2), metan, oxizii de azot
sau clorofluor-carbonii, (freonii), vapori de apă şi de ozon. Estimările
contribuţiei diferitelor gaze la efectul de seră sunt prezentaţi în tabelul 8.3.
Tabelul 8.3.
Contribuţia diferitelor gaze la efectul de seră
Produsul
Concentraţia (%)
Dioxid de carbon (CO2)
50
Freonii (CFC)
15
Oyonul (O3)
10
Vaporii de apă
Nitraţii
Altele

5
5
15

Conform estimărilor prezentate, CO2 este în cea mai mare parte
responsabil pentru efectul de seră. În ultimele decenii creşterea concentraţiei
de CO2 a fost de 1,5 ppm/an (per total, omul introduce la ora actuală 25 x 10 9
t/an de CO2 – F. Ramade, 2000).
Utilizarea cărbunilor fosili şi defrişarea pădurilor au determinat o
creştere cu 25 % a cantităţii de dioxid de carbon CO 2 care acţionează ca ,,gaz
cu efect de seră, asupra mediului. Carbonul stocat în vegetaţie şi sol precum
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şi estimările privind pierderile de carbon prin defrişări se pot observa în
tabelul 8.4.
Tabelul 8.4.
Carbonul stocat în biomasă şi sol (tone/ha)
Păduri
Păduri
Păşuni
Păşuni vechi
vegetaţia
culturi
dense
deschise
încheiate
rare
Estimare maximă – pierderi de carbon prin defrişări: 25 %
America
176
27
70
11
5
Africa
190
90
84
36
5
Asia
200
60
90
35
5
Sols
100
69/50
90
62/45
Estimare minimă - pierderi de carbon prin defrişări: 15 %
Păduri
Păduri
Păşuni vechi
vegetaţia
Păşuni vechi
culturi
dense
deschise
rare
America
82
27
33
6
5
Africa
80
15
50
6
5
Asia
115
40
90
35
5
Sols
100
69/50
90
62/45
după Houghton (R.A.). et al., 1985, 1987 in COLLECTIF. - (HOUGHTON
(R.A.).1990.)
Măsurile de bază care sunt prevăzute pentru stoparea
creşterii concentraţiei dioxidului de carbon - CO2 - sunt.
a. folosirea programelor naţionale şi internaţionale pentru
reducerea arderii combustibililor fosili; introducerea de
taxe pentru folosirea energiei de acest tip;
b. renunţarea la CFC şi a altor substanţe care distrug
stratul de ozon;
c. reducerea defrişărilor şi protecţia pădurilor tropicale,
precum şi realizarea unor programe de replantare;
d. folosirea altor surse de energie;
e. folosirea transportului public etc.
Dioxidul de carbon (CO2) este unul din principalele subproduse ce
rezultă din arderea combustibililor fosili. Circa 90% din energia
comercializată pe plan mondial este produsă de către combustibilii carbonici:
păcura, cărbunele brun, gazul natural şi lemnul.
Emisiile de metan (CH4) contribuie cu aproape 15% la
creşterea potenţialului efectului de seră. Metanul este folosit
drept combustibil. El provine din descompunerea vegetală (în
culturile de orez, mlaştini, gazele de baltă), arderile

129

anaerobe, de la scurgerile conductelor de gaze, de la minele
de cărbune, din materiale organice în descompunere. La o
nouă încălzire este posibil să fie eliberată o parte din metanul
CH4 natural acumulat în cantităţi mari sub gheţari şi în
calotele polare, provocând astfel efectul de retroacţiune.
Mecanismul de producere al efectului de seră este următorul: razele
cu lungime de undă scurtă pot traversa gazele cu ,,efect de seră”, (în cazul
nostru stratul de CO2) încălzind atmosfera, oceanele, suprafaţa planetei şi
organismele vii. Energia calorică este răspândită în spaţiu sub formă de raze
infraroşii, adică de unde lungi. Acestea din urmă sunt absorbite în parte de
gazele cu efect de seră, pentru ca apoi să fie reflectate încă odată de suprafaţa
Pământului. Procesul tinde să se amplifice prin fenomenul feed-back pozitiv.
Dacă concentraţia acestor gaze creşte, efectul de seră devine foarte
intens şi poate provoca schimbări climatice, urmate de modificări ale
ecosistemelor şi ale nivelului mărilor.
Efectul de seră influenţează calitatea mediului pe mai multe căi (M.
Duţu, 1999):
1. Se estimează că temperatura globală a planetei va creşte, în general, cu 25oC până la sfârşitul sec. XXl. Reîncălzirea va fi mai importantă în
regiunile de înaltă altitudine şi pentru perioada de iarnă.
2. Evoluţia precipitaţiilor este nesigură. S-ar putea accentua fenomenele
climatice extreme (secetă, inundaţii); - o încălzire a aerului deasupra
Antarcticii va permite să ningă; la nivelul planetei, o încălzire a
atmosferei joase a pământului cu 1,5 o-4,5oC va determina o creştere cu
20-140 cm a nivelului mărilor şi oceanelor - zonele de coastă, de deltă şi
cele din apropierea estuarelor ar suferi de inundaţii;
3. Se poate produce o salinizare a apelor subterane punând asfel în pericol
aprovizionarea cu apă potabilă a aglomeraţiilor urbane (oraşe).
4. Creşterea temperaturii poate determina modificări ale vegetaţiei şi ale
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor din agricultură (cu consecinţe
asupra stabilităţii şi repartiţiei producţiilor de alimente).
Cele mai bune estimări realizate de către ONU asupra schimbărilor
climatice (1990), pentru modificările temperaturii până în 2030 sunt trecute
în tabelul 8.5.
Tabelul 8.5.
Creşterea temperaturii până în anul 2030:
Ţara
Creşteri ale temperaturii Creşteri ale temperaturii
iarna (o C)
vara (o C)
America de Nord şi 2-4
2-3
Centrală
Asia de Sud-Est
1-2
Europa sudică
mai mult de 2
2-3
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Australia
Sahara (în partea sudică)

mai mult de 2
1-2

1-2

8.3.11. Autoepurarea aerului
Este procesul prin care aerul revine la compoziţia anterioară poluării.
Prin aceasta poluanţii nu dispar ci sunt transferaţi în alte medii. Autoepurarea
se realizează prin:
a. Curenţi de aer , prin care poluanţii fiind deplasaţi odată cu masele de
aer vor produce poluarea departe de sursă (aspect important - poluarea
transfrontieră).
b. Sedimentarea particulelor de praf, în condiţii de acalmie
(linişte),pulberile poluează solul şi apele.
c. Precipitaţii. Acestea contribuie la autoepurarea aerului prin:
antrenarea mecanică a poluanţilor, dizolvarea lor dar şi prin
combinarea poluanţilor cu apa rezultând ploile acide. Ploile acide
generează probleme solurilor – prin acidifierea soluţiei solului; apei
lacurilor şi a râurilor care colectează minerale în exces - aceasta
determină moartea peştilor şi a altor vertebrate, deci lanţurile trofice
sunt întrerupte; copacii sunt denutriţi datorită distrugerii ţesuturilor
(W.R. Pickering).
8.3.12. Poluarea sonoră
Poluarea sonoră este întâlnită în general în marile oraşe.
Sursele de zgomot sunt:
a. Mijloacele de transport-rutiere (80-90dB), feroviare, aeriene (avion
la decolare 120-130 dB);
b. Zgomotele de vecinătate – stabilimente industriale, şantiere, dar şi
utilizarea aparatelor casnice (un aspirator produce 50 dB, un frigider 20 dB,
concerte rock 110dB etc.
Zgomotul determină numeroase efecte. Poate afecta auzul omului,
printr-o oboseală auditivă (care reprezintă un deficit provizoriu de auz), care
se manifestă de la 75 la 80 dB, fie prin efect de mască (adică zgomotul
împiedică recepţia conversaţiilor ori semnalelor de pericol), fie o pierdere
definitivă a auzului, care survine în caz de zgomot intens şi prelungit (peste
85 dB timp de 8 ore pe zi, de-a lungul mai multor ani).În tabelul 8.6. care
urmează sunt prezentate câteva date referitoare la intensitatea zgomotului din
diverse locuri:
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Tabelul 8.6.
Intensistatea zgomotelor din diverse locuri
Locul
Prag auditiv
Sunetele naturii
Bibliotecă
Conversaţie
Zgomot într-un birou aglomerat
Aspirator
Zgomotul trenului
Zgomot de stradă
Ciocan pneumatic
Concert rock
Motorul pornit al avionului cu
reacţie
Avion cu reacţie în timpl decolării
Pragul dureros

Intensitatea zgomotului (dB)
0
10
20
40
50-60
70
80
90

Zgomotul poate avea, de asemenea, efecte asupra sistemului cardiovascular, sistemului digestiv ori psihicului, fiind un agent de stress. Poate
împiedica dezvoltarea limbajului şi deprinderea cititului la copii (M.Duţu,
1998).
În scopul reducerii nivelului de zgomot s-au stabilit anumite limite
admise. Pentru aceasta se foloseşte noţiunea de nivel acustic continuu
echivalent la locul de muncă.
În România normele admise sunt: 90 dB în halele industriale; 75 dB în
locuri cu solicitare mare-centrale telefonice, centre de calcul, 60 dB în
laboratoarele de cercetare-proiectare, 50 dB în zonele de locuit urbane, 45 dB
în zonele de recreere şi zone protejate.
8.3.13. Prevenirea şi combaterea poluării atmosferice
Metodele pentru prevenirea şi combaterea poluării atmosferice au în
vedere starea de agregare a poluantului, natura chimică şi concentraţia
acestuia prezenţa mai multor poluanţi în acelaşi efluent gazos.
Direcţiile de acţiune în acest sens sunt:
1. Metode fizico-mecanice (poluanţi solizi şi lichizi)
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a-separare gravitaţională
b-separare centrifugală;
c-filtrare.
Pentru particule mari se folosesc: camere de desprăfuire, aparate cu
şicane, cicloane, iar pentru particule fine, turnuri de spălare, filtre
electrostatice, epuratoare sonice etc.
2.Metode fizico-chimice (poluanţi gazoşi):
a–absorbţie în solvenţi selectivi;
b-adsorbţie pe substanţe solide;
c-procedee catalitice.
Astfel au loc: desulfurarea gazelor de combustie (SO2), a gazelor de
cocserie şi rafinărie (H2S), purificarea gazelor de eşapament (CO, NO2,
aerosoli, plumb).
În România, prin Hotărârea Guvernului nr. 489/1998 s-a aprobat planul
de acţiune privind reducerea conţinutului de plumb în benzină, conform
căruia până în anul 2001 conţinutul în plumb este de 0,15 g/l – conform SR
176-98.
.
ÎNTREBĂRI:
1.
2.
3.
4.

Ce este un poluant? Exemple.
Ce reprezintă acumularea biologică? Exemple.
Care sunt metodele de prevenire a poluării atmosferice?
Cum se explică efectul de seră?
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9. POLUAREA ŞI PROTECŢIA APELOR ŞI
ECOSISTEMELOR ACVATICE

CUVINTE CHEIE:
-apă potabilă

- resurse de apă dulce
- clase de calitate ale apei
- toxicitatea acută
OBIECTIVE:
-înţelegerea importanţei apei
-măsuri de protecţie a apei
9.1. Generalităţi
Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă şi limitată,
un element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă, sursă
de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului
ecologic, motive suficiente pentru a fi conservată.
Dezvoltarea contemporană este strâns legată de creşterea rapidă a
consumurilor de apă, atât ale populaţiei în procesul de urbanizare, cât şi ale
industriei şi agriculturii. Dar, în acelaşi timp cresc şi cantităţile de ape uzate
care sunt deversate în apă, înrăutăţind calitatea acestora. Cursurile de apă
cunosc şi procese de poluare naturală, care este produsă, de obicei, prin
antrenarea unor particule sau roci, dizolvarea lor etc.
9.2. Clasificarea apelor supuse ocrotirii
După criteriul situării obiective şi destinaţiei apele se clasifică astfel:
Resurse de apă dulce – apele de suprafaţă şi cele subterane;
Apa pentru populaţie - apa dulce necesară vieţii şi ambianţei
aşezărilor umane;
Apă potabilă – apă de suprafaţă sau subterană, care, natural sau după
tratare fizico-chimică sau/şi microbiologică, poate fi băută;
Apă uzată menajeră;
Apa pentru industrie;
Ape uzate industrial;
Apa pentru irigaţii - din sursele de apă de suprafaţă;
Apa de desecare.
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Din punct de vedere al calităţii în condiţiile STAS 4706/88 apele sunt
încadrate în următoarele categorii:
Categoria I – toate cursurile de apă care pot fi utilizate în toate
sectoarele de activitate;
Categoria a II a - cursurile de apă care pot fi folosite în industrie,
irigaţii şi în scopuri urbanistice şi de agrement;
Categoria a III a - ape care pot fi folosite la irigaţii, răcirea
motoarelor, staţii de spălare şi în hidrocentale.
Clasificarea lacurilor după productivitatea lor şi după compoziţia
fizico-chimică:
a. Oligotrofe, cuprinde lacuri cu o producţie primară scăzută;
b. Eutrofe, cuprinde lacuri cu o producţie primară mare;
c. Mezotrofe, cuprinde lacuri cu o productivitate intermediară;
d. Distrofe, cuprinde lacuri cu o productivitate împiedicată de condiţii
dificile (aciditate, materii în suspensie etc)
e. Hipereutrofe (Vollenweider).
9.3. Poluarea apelor de suprafaţă
Prin poluarea apelor se înţelege alterarea calităţilor fizice, chimice şi
biologice ale acesteia, produsă direct sau indirect de activităţi umane sau de
procesele naturale care o fac improprie pentru folosirea normală, în scopurile
în care această folosire era posibilă înainte de a interveni alterarea (M.
Negulescu 1982).
9.4. Forme de poluare a apelor. Exprimarea toxicităţii
Principalele forme de poluare a apelor sunt substanţele organice,
anorganice, microorganismele fitopatogene şi poluarea termică.
9.4.1. Poluarea organică
Se realizează
cu glucide, proteine, lipide. Răspunzătoare sunt
fabricile de hârtie şi celuloză, abatoarele, industria alimentară, industria
petrochimică şi industria chimică de sinteză. Poluanţii deversaţi în cursurile
de apă antrenează, în urma degradării, un consum suplimentar de oxigen în
defavoarea organismelor din mediul acvatic. Importanţa acestei poluări întrun efluent se poate evalua prin cererea chimică de oxigen (CCO). CCO,
reprezintă cantitatea de oxigen necesară degradării pe cale chimică a
totalităţii poluării (întregul fenomen al poluării).
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9.4.2. Poluare anorganică
Este caracteristică industriei clorosodice, industriei petroliere de
extracţie şi industria chimiei de sinteză. Sărurile anorganice conduc la
mărirea salinităţii apei emisarului (râu, lac, canal), iar unele dintre acestea pot
provoca creşterea durităţii apei (conţinut ridicat de calciu şi magneziu).
Apele cu duritate mare produc depuneri în interiorul conductelor, mărindu-le
rugozitatea şi micşorându-le capacitatea de transport; pot interfera cu
vopselele din industria textilă, înrăutăţesc calitatea produselor în fabricile de
zahăr, bere etc; clorurile peste anumite limite fac apa improprie pentru
alimentări cu apă potabilă şi industrială, pentru irigaţii etc; Metalele grele au
acţiune toxică asupra organismelor acvatice; sărurile de azot şi fosfor produc
dezvoltarea rapidă a algelor la suprafaţa apei etc. (V. Călin, 1998)..
9.4.3. Poluare biologică
Rezultă din apa menajeră a aglomerărilor urbane, din zootehnie,
abatoare şi este caracterizată de prezenţa microorganismelor patogene care
găsesc condiţii mai bune în apele calde, murdare, stătătoare.
Poluanţii biologici pot fi: primari (agenţi biologici introduşi în apă
odată cu apele reziduale sau alte surse, neavând ca habitat normal acest
mediu) şi secundari (organisme indigene care se află în mod natural în apă şi
care se înmulţesc la un moment dat devenind poluante).
Prin apă se pot transmite boli bacteriene (febra tifoidă, holera), boli
virotice (poliomielita, hepatita), boli parazitare (giardiaza, tricomoniaza) şi
alte boli infecţioase a căror răspândire este legată de prezenţa unor vectori
cum sunt ţânţarii (malaria), musca tze-tze (boala somnului);
9.4.4. Poluare termică
Este datorată apelor de răcire de la centralele termice, ape ce pot
produce o creştere cu 5-180C a temperaturii apei.
Consecinţele încălzirii apelor sunt:
- Creşterea producţiei primare, care favorizează fenomenul de
eutrofizare şi scăderea oxigenului din apă;
- Accelerarea parcurgerii ciclurilor vitale, schimbarea dimensiunilor
indivizilor şi a structurii pe vârste;
- Schimbarea dimensiunilor populaţiilor, prin creşterea sensibilităţii
organismelor la poluanţii din ape, neadaptarea vieţuitoarelor
acvatice cu sânge rece la temperaturi ridicate (crustaceele,
planctonul, peştii).
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9.4.5. Exprimarea toxicităţii.
Organismele prezintă limite de toleranţă diferite faţă de poluanţi.
Toxicitatea poluanţilor se exprimă prin:
Efecte acute sau efecte de scurtă durată. Se exprimă prin concetraţii
letale (CL), care indică concentraţia toxicului exprimată în ml/l sau g/l toxic
în soluţie apoasă care provocă moartea a 50% din efectivul populaţiei
acvatice imersate luate în studiu după 24-96 ore. Se notează cu sigla CL50
(fig. 9.1).
Efecte cronice efecte pe o perioadă lungă de timp, pe mai multe
cicluri de viaţă. Acestea sunt în general ireversibile.
Timpul letal (TL 50) reprezintă timpul (exprimat în ore) în care
toxicul la o concentraţie dată produce moartea a 50% din efectivul unei
populaţii imersate (D. Şchiopu, 1997).
Efluenţi, receptori, emisari
Apele uzate care se varsă într-o apă curgătoare sau stătătoare se
numesc efluenţi. Apele în care se varsă efluenţii se numesc ape receptoare
sau receptori. Când receptorii au posibilitatea de a curge către altă apă de
suprafaţă căreia să-i transmită substanţele poluante se numesc emisari (fig.
9.2 şi fig. 9.3).
Debitul efluentului depinde de activitatea industrială care îl
generează, iar din acest motiv amestecarea acestuia cu apele receptorului nu
se face uniform şi instantaneu (D. Şchiopu, 1997). Debitul receptorului are
valori sezoniere. Vara, de exemplu, debitul emisarului scade datorită secetei,
perioadă în care nu se recomandă irigaţiile datorită concentraţiilor mari ale
apei în săruri şi elemente poluante deversate, putând avea efect fitotoxic.
9.5. Eutrofizarea apelor de suprafaţă
9.5.1. Definiţie. Exemple.
Eutrofizarea apelor constă în îmbogăţirea apelor cu substanţe nutritive
(fig. 9.4), îndeosebi cu azot şi fosfor, în mod direct sau prin acumularea de
substanţe organice din care rezultă substanţe nutritive pentru plante.
Termenul de eutrofizare a fost descris mai întâi pentru lacuri, mări, oceane,
apoi a fost extins şi la alte ecosisteme acvatice : fluvii şi canale, lagune,
intrânduri marine. Este considerată o poluare nutriţională.
Consecinţa imediată a eutrofizării este creşterea luxuriantă a plantelor
de apă (înflorirea apelor). Eutrofizarea este deci un fenomen care se
manifestă prin proliferarea unui număr limitat de specii vegetale în apele
foarte încărcate cu nutrienţi sau în ape foarte degradate fizic. Speciile în
cauză sunt cele prezentate în tabelul alăturat (tabelul 9.1):
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Tabelul 9.1.
Speciile vegetale ce se dezvoltă în apele eutrofizate şi evoluţia calităţii apelor
Vegetaţia
Aspectul apei
foto
fitoplancton
(alge
microscopice
suspensie)

în

Apă colorată,
Reducerea transparenţei

Diatomee fixe
(alge microscopice)

Depuneri pe fundul apelor

Alge filamentoase fixate

Alge mari care se găsesc răspândite în
întreaga masă a apei

Vegetaţie superioară

Alură de vegetaţie terestră

Alături de aportul ridicat în substanţe nutritive sunt şi alţi factorii favorizanţi
ai eutrofizării. Influenţa lor este prezentată în tabelul 9.2.
Tabelul 9.2.
Influenţa factorilor fizici asupra riscului de eutrofizare
Risc de eutrofizare
redus
puternic
Încălzirea apelor
moderată
ridicată
Viteza de curgere
ridicată
slabă
Timpul de stagnare
redus
important
Aport în N., P., nutrienţi
sărac
important
Habitat
diversificat
omogen

Consecinţele eutrofizării
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a. Asfixierea şi poluarea organică
Ziua, vegetaţia produce mult oxigen prin fotosinteză, din care se
consumă o parte prin respiraţie. Noaptea, continuă numai respiraţia. Dacă
cantitatea de vegetaţie este ridicată, dimineaţa, tot oxigenul din apă poate fi
consumat. În aceste condiţii peştii şi unele insecte pot muri prin asfixiere.
După moarte, biomasa acestora se descompune în stare de imersie. Pentru
descompunere microorganismele consumă oxigenul din apă (CBO5). CBO5
reprezintă deci, consumul biochimic de oxigen la 5 zile şi măsoară cantitatea
de oxigen necesară microorganismelor pentru a degrada şi mineraliza
materiile organice; se exprimă în mg/l şi kg/zi.
Apa este mai curată, când CBO5 are valoare mai redusă. Cu cât
conţinutul de substanţe organice în curs de descompunere este mai mare, iar
temperatura apei este mai ridicată, CBO5 are valori mai mari, ceea ce
atenţionează asupra atingerii pragului de sufocare a vegetaţiei şi faunei din
apă.
b. Apariţia de compuşi toxici
PH-ul, în legătură cu fotosinteza are valori ridicate de dimineaţă. Dacă
temperatura şi conţinutul în amoniac sunt mari, poate să apară amoniacul
gazos forte toxic pentru peşti.
Când aprovizionarea cu oxigen este total insuficientă, descompunerea
aerobă este înlocuită cu cea anaerobă, din care rezultă CH4, H2S, NH4 care
poluează şi prin mirosul dezagreabil.
c. Distrugerea habitatelor
Colmatarea vegetaţiei determină deteriorarea mediului de viaţă pentru
nevertebrate, precum şi zonele de depunere a icrelor.
Pentru estimarea gradului de eutrofizare se măsoară producţia
primară, se dozează clorofila, se determină diferiţi parametrii
chimici (transparenţa, conţinutul în oxigen) şi evoluţia planctonului
(abundenţa, diversitatea, natura algelor).
Creşterea producţiei primare este datorată unei multitudini de factori
ecologici, dar, cel mai important este considerat fosforul (deoarece este un
factor limitativ pentru creşterea algelor).
9.6. Poluarea apelor subterane
Apele subterane reprezintă cea mai mare rezervă de apă dulce a
Pământului. Sunt reprezentate de apele stătătoare sau apele curgătoare aflate
sub scoarţa terestră (Zoe Partin , Melania Rădulescu, 1995.
Poluarea poate fi provocată în general de aceleaşi surse pe care le
întâlnim la poluarea apelor de suprafaţă, diferenţa fiind dată de condiţiile
diferite de contact cu acestea.
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9.7. Autoepurarea apelor
Autoepurarea este fenomenul prin care apa din emisar, datorită unui
ansamblu de procese de natură fizică, chimică şi biologică se debarasează de
poluanţii pe care îi conţine.
Aceasta are la bază două categorii de procese:
- procese fizico-chimice – de exemplu, sedimentarea poluanţilor;
pătrunderea radiaţiilor solare-cu efect bactericid şi bacteriostatic; temperatura
apei - care influenţează viteza reacţiilor chimice şi biochimice;
- procese biologice şi biochimice – de exemplu, concurenţa
microbiană; acţiunea bacterivoră; acţiunea litică a bacteriilor de către
bacteriofagi; biodegradarea substanţelor organice.
9.8. Epurarea apelor
Reprezintă totalitatea tratamentelor aplicate care au ca rezultat
diminuarea conţinutului de poluanţi, astfel încât cantităţile rămase să
determine concentraţii mici în apele receptoare, care să nu provoace
dezechilibre ecologice şi să nu poată stânjeni utilizările ulterioare.
Aceasta presupune două grupe de operaţii succesive:
a) reţinerea şi neutralizarea substanţelor nocive sau valorificarea
substanţelor conţinute de apele uzate;
Conform actelor normative, instalaţiile de epurare a apelor uzate sunt
prevăzute pentru toate comunităţile cu mai mult de 15.000 locuitori. Apele
uzate epurate trebuie să fie evacuate astfel încât, în avalul deversării, apele
receptorului să se poată încadra în prevederile standardului de calitate al
apelor de suprafaţă.
La proiectarea şi realizarea sistemelor de canalizare şi epurare se va
face şi studiul de impact asupra sănătăţii publice.
Îndepărtarea apelor uzate menajere şi industriale se face numai prin
reţea de canalizare a apelor uzate, fiind interzisă răspândirea neorganizată,
direct pe sol sau în bazinele naturale de apă. În cazul apelor care provin de la
unităţi sanitare sau de la unităţi care prin specificul lor contaminează apele
reziduale cu agenţi patogeni, acestea se vor trata în incinta unităţilor
respective, asigurându-se dezinfecţia şi decontaminarea înainte de evacuarea
în colectorul stradal.
b) prelucrarea substanţelor rezultate din prima operaţie
(nămoluri).Acestea pot fi folosite ca îngrăşământ (dar se are în vedere să nu
conţină agenţi patogeni; să nu depăşească limitele în substanţe poluante şi să
se aplice conform tehnologiilor etc.), incinerate, descărcate în mare sau
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folosite pentru a iniţia descompunerea reziduurilor din gropile de gunoi (de
exemplu, conform datelor publicate de N Courants, în Revue de l eau et de l
amenagement, nr. 12, 1991, cantitatea de nămoluri de epurare şi modul de
eliminare în unele ţări este următorul (tabelul 9.3).
Tabelul 9.3.
Modul de eliminare a nămolurilor provenite din staţiile de epurare în câteva
ţări din Europa
Belgia
Germania Italia
Spania
Marea
Britanie
Nr. staţii epurare
222
8860
3119
600
7750
Prod. nămol-mii t/an
35
2500
800
300
1075
Depozitare %
43
65
55
50
16
Agricultură %
57
25
34
10
51
Incinerare %
0
10
11
10
5
Mări %
0
0
0
28
0
9.9. Mijloace de combatere şi limitare a poluării apelor de
suprafaţă.
În sinteză, aceste mijloace sunt:
a. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului de monitoring a calităţii
apelor de suprafaţă.
În ţara noastră s-a instituit un fond special, extrabugetar, denumit
fondul apelor, care este constituit din taxele şi tarifele plătite pentru
serviciile de avizare şi autorizare, precum şi din penalităţi. Scopul este de a
susţine financiar realizarea Sistemului naţional de supraveghere cantitativă şi
calitativă a apelor; dotării laboratoarelor; modernizarea staţiilor de epurare a
apelor uzate; acordării de bonificaţii pentru cei care au rezultate deosebite în
protecţia epurării şi degradării resurselor de apă etc.
b. Reducerea poluării la sursă prin adoptarea unor tehnologii de
producţie ecologică.
De exemplu, pentru protecţia consumatorilor împotriva agenţilor
patogeni, instalaţiile de tratare a apei de suprafaţă trebuie să fie proiectate cu
4 etape, prin care se realizează un şir de bariere de îndepărtare a contaminării
microbiene:
a. rezervor de stocare apă brută;
b. coagulare, floculare şi sedimentare;
c. filtrare;
d. dezinfecţie terminală.
Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene (clorul rezidual liber
trebuie să fie în concentraţie de 0,5 mg/l), ozon sau radiaţii ultraviolete
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c. Realizarea unor sisteme adecvate de descărcare a apelor uzate în
emisari (conducte de descărcare dotate cu sisteme de dispersie, stabilirea
corectă şi exactă a punctelor de descărcare, respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate etc.)
d. Taxe pentru evacuarea apelor uzate.
e. Întocmirea unor planuri fezabile de alarmare şi intervenţie rapidă
în caz de poluări accidentale şi punerea lor în practică;
f. Epurarea apelor uzate înainte de descărcarea lor în emisari;
g. Atribuirea unor bonificaţii celor care manifestă o grijă deosebită
pentru menţinerea calităţii apelor.
i. Pentru păstrarea şi ameliorarea calităţii apelor sunt necesare o
serie de măsuri, în care o pondere însemnată se referă la funcţionarea
staţiilor de epurare:
- refacerea bilanţurilor cantitative şi calitative pe platformele
industriale, în vederea reducerii noxelor din apele uzate la intrarea în staţiile
de epurare, reducându-se astfel gradul de încărcare cu impurificatori
- măsuri tehnologice, în scopul micşorării volumului de ape uzate şi
cantităţilor de impurificatori evacuate la receptorii naturali
- perfecţionarea, sau chiar înlocuirea, unor procese tehnologice de
producţie mari poluatoare (înlocuirea evacuării hidraulice a dejecţiilor de la
fermele zootehnice cu sistemul de evacuare uscat)
- eliminarea racordurilor directe la emisari şi realizarea de instalaţii de
epurare a apelor uzate la toate sursele de poluare care nu posedă astfel de
instalaţii
- extinderea noilor secţii la agenţii economici să se coreleze cu
extinderea instalaţiilor de epurare a apelor uzate

ÎNTREBĂRI:
1.
2.
3.
4.

Cum definiţi apa potabilă?
Cum se exprimă toxicitatea în cazul poluanţilor apei?
Ce este toxicitatea cronică? Exemple.
Care sunt mijloace de combatere şi de limitare a poluării apelor de
suprafaţă?
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10. POLUAREA SOLULUI. PREVENIREA ŞI
COMBATEREA EI
CUVINTE CHEIE:
-

Funcţiile solului

-

Poluarea de suprafaţă

-

Eroziunea solului

-

Întelegerea rolului protecţiei solului
pentru agricultură

-

Care sunt principalele forme de
poluare a solului şi măsurile de
prevenire.

OBIECTIVE:

10.1. Generalităţi. Importanţa solului
În etapa actual, o dată cu creşterea explozivă a populaţiei globului, a
crescut din ce în ce mai mult grija faţă de protejarea solului ca substrat al
ecosistemelor terestre. Aceste aspect se petrec pe fondul creşterii accentuate a
nevoilor de hrană ale omenirii, a constanţei sau descreşterii suprafeţelor
arabile şi în acelaşi timp a creşterii randamentelor pe unitatea de suprafaţă.
Nu putem să nu luăm în seamă tendinţele din această perioadă (Fig. 10.1 a).
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Figura 10.1 a. tendinţe actuale ale condiţiilor de viaţă ale societăţii umane
(Sursă FAO)
Intensificarea proceselor în producţia agricolă, prin aplicarea unor
tehnologii intensive înca nefundamentate ştiinţific sau practice, pentru
obţinerea de producţii mari, păşunatul excesiv şi supraaglomerat, exploatarea
neraţională a pădurilor, creşterea şi dezvoltarea industriei şi mai ales
intensificarea procesului de urbanizare şi extindere a acestuia au afectat şi
afectează din ce în ce mai puternic calitatea şi funcţiile solului definit ca
“support şi mediu de viaţă pentru plante”, ca principal mijloc de producţie
vegetală şi forestieră (C. Răuţă, S. Cârstea-1983). Suprafaţa solului este
limitată şi ca atare trebuie folosit cu mare grijă. În ultima perioadă practicile
utilizate de fermieri arată că solurile nu sunt gospodărite şi îngrijite cum
trebuie, iar nivelul potenţialului productive al acestora se deteriorează din ce
în ce mai mult. Rezolvarea problemei alimentare a omenirii în etapa actual se
poate realize prin utilizarea tuturor resurselor de sol disponibile. Din păcate
evoluţia raportului dintre evoluţia populaţiei şi suprafaţa de teren agricol şi
capacitatea productivă a acestuia arată că suprfaţa de teren alocată fiecărei
personae este in decreştere foarte accentuată (Fig. 10.1 b).
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Figura 10.1 b. evoluţia populaţiei şi a suprafeţelor agricole mondiale în etapa
actual (sursă FAO şi Banca Mondială, 1999)
Suprafaţa totală a planetei noastre este în jur de 51 miliarde de
hectare. Din care 75% este reprezentată de apă (adică 38,9 miliarde hectare),
iar 25% este reprezentată de uscat, adică 13,1 miliarde hectare. Din această
suprafaţă de uscat în agricultură sunt utilizate în cultura permanent
aproximativ 11% adică 1,4-1,5 miliarde hectare )de aproape 100 ori suprafaţa
agricola a Romaniei care este de 14.850.000 hectare).
În etapa actual în condiţiile unei populaţii de aproximativ 5,5 miliarde
de locuitori ai Terrei, fiecărui locuitor îi revine o suprafaţă de teren agricol
de 1,1 hectare, din care aproximativ 0,25 hectare arabil. În ţara noastră
suprafaţa de teren agricol ce revine fiecărui locuitor este de 0,64 hectare, iar
suprafaţa de teren arabil este în jur de 0,43 hectare. În afară de asigurarea
necesarului de hrană şi alte elemente necesare existenţei umane (lemn,
îmbracăminte etc.), solul este solicitat în diferite alte activităţi umane
(construcţii diferite, clădiri, drumuri, diguri, canale, spaţii de agrement,
platform de reziduuri şi gunoaie etc.).
În acest fel problema posibilităţilor de extindere a suprafeţelor
cultivate constituie o preocupare internaţională, o politică internaţională a
statelor şi guvernelor lumii, fară a diminua însă zonele protejate ale lumii
(pădurile ecuatoriale, jungle şi alte zone extreme de importante pentru
menţinerea echilibrului ecologic al omenirii). De cele mai multe ori
solicitările sosite din partea diminuării suprafeţelor agricole )creşerea
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volumului de construcţii, şosele, alte activităţi) depăşesc cu mult activităţile
din zona creşterii suprafeţelor şi ca atare, asistăm în etapa actual la stagnarea
sau şi la diminuarea suprafeţelor agricole disponibile. Ca atare asigurarea
necesarului de hrană din punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru omenire
trebuie să se bazeze pe creşterea randamentelor pe unitatea de suprafaţă, pe
cunoaşterea cât mai aprofundată a solului şi gospodărirea cât mai
corespunzătoare a acestuia. În cadrul biosferei solul şi organismele formează
o unitate inseparabilă (D. Şchiopu, 1997).
10.2. Funcţiile principale ale solului
În ecosistemele terestre, solul este un sistem deschis, a cărui activitate
proprie depinde de materialul energetic pe care+l primeşte de la Soare prin
intermediul covorului vegetal instalat la suprafaţa lui. Pentru a asigura
creşterea recoltelor solul trebuie sa fie fertile, iar fertilitatea solului se
datorează prezenţei în cantităţi apreciabile a produşilor de transformare a
substanţelor fotosintetizante, produşi care se acumulează în humus atâat ca
rezervoare de elemente nutritive cât şi ca acumulatori de energie (Volobuev1972). Cu alte cuvinte, prin procesul de fotosinteza se formează materie
organic în care se stochează energie, apoi acesta prin procesele complexe este
transformată în humus ca depozit şi sursa constant şi reînnoibilă de energie
fosila. Funcţiile mai importante ale solului sunt:
- sinteza, transformarea şi descompunerea materiei organice;
- acumularea şi redistribuierea energiei în lanţurile trofice;
- solubilizarea selectivă, constant, permanent şi simultană a
elementelor chimice, concentrarea şi acumularea lor;
- realizarea acumulărilor şi scurgerilor de apă în cadrul circuitului
apei;
- reprezintă suportul material (habitatul) a numeroase specii de
microorganism cu rol în “curăţenia biologică” a poluanţilor, deşeurilor
organice şi material în scopul anulării efectului acestora;
- funcţia de principal mijloc de producţie vegetală;
- funcţia de sursă de elemente nutritive pentru plante;
- reprezintă resursa energetic reînnoibilă.
Funcţia solului ca factor al mediului înconjurător şi principalul mijloc
de producţie vegetală a fost punctată la începutul acestui capitol. Trebuie
punctată numai idea că numai
printr-o gospodărie atentă a pământului în present putem asigura hrana
populaţiilor viitoare.
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Funcţia solului ca sursă permanent, constant şi simultană de elemente
nutritive pentru plante este de foarte mare importanţă. Aceste elemente
esenţiale sunt: carbonul, hidrogenul, oxigenul, fosforul, cuprul, zincul,
molibdenul, sulful şi clorul. Animalele au nevoie de aproximativ aceleaşi
elemente adăugând sodiul, iodul, cobaltul şi seleniul. Principalul rezervor
este material organic din sol iar descompunerea acesteia de către
microorganism face ca aceste
elemente să devină usor accesibile. Proprietăţile:textura, structura,
porozitatea solului fac astfel ca în porii capilari să se acumuleze apa ca mediu
de reacţie dizolvant iar în porii necapilari să circule aerul ca mediu pentru
reacţiile de oxidare a substanţelor.
Funcţiile solului ca resursă energetic reînnoibilă îi confer acestuia
rolul de accumulator global şi distribuitor al energiei accumulate prin
fotosinteză (Kovda-1977, citat de C. Răuţă şi S. Cârstea-1983). Astfel, se
poate afirma că energia potenţială totală acumulată în humus în solurile lumii
se estimează a fi egalăn sau mai mare decât energia totală acumulată in
fitomasa pământului, respective 10 19-20 Kcal. În condiţiile unei gospodăriri
raţionale energia care se acumulează în sol se pastrează timp indelungat, nu
se epuizează, deşi annual se obţin recolte mari. Aceasta se datorează faptului
că solul este resursă natural reînnoibilă, adică se reînnoieşte treptat şi se
foloseşte repetat in lumea vie. Analizând funcţiile solului ca un sumum
putem afirma că în ultima perioadă (mai ales în ultimii 50 de ani) solul a fost
foarte neraţional, fără a avea grijă de consecinţele ce vor apărea în viitorul nu
foarte îndepărtat. Ca atare la nivel mondial 70% din soluri necesită lucrări de
ameliorare, iar în ţara noastră fenomenele de poluare afectează aproximativ
7,5 milioane de hectare (C. Răuţă, S. Cârstea, 1990).
10.3. Poluarea solului. Definiţie, identificare, caracterizare,
clasificare şi evidenţierea sau cartografierea solurilor poluate
În toată lumea solul este supus la diferite acţiuni de diferite grade de
intensitate care provoacă sau intensifică fenomenele de degradare a calităţii
acestora. În ţara noastră fenomenele care determină astfel de consecinţe sunt:
eroziunea şi scurgerile apei la suprafaţă şi la adancimea în sol, alunecările de
teren, alcalinizarea, salinizarea, acidifierea, compactarea solului, poluarea
chimică sau biologic prin diferite activităţi de excavare, de acoperire ci
diferite material (deponii, halde, cenuşi, steril de la fabricile de îngrăşăminte
solide sau lichide, inclusive dejecţii). Toate aceste intervenţii natural sau
realizate de om constituie de fapt poluarea solului.
Prin poluarea solului în concepţia ecologică modernă se înţelege orice
acţiune care produce degradarea funcţionării normal a solului ca support şi
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mediu de viaţă în cadrul diferitelor ecosisteme natural sau create de om
(antropice), dereglare manifestată prin deprecierea fertilităţii din punct de
vedere cantitativ şi calitativ )interpretare după C. Răută şi S. Cârstea, 1990).
Săderea cantitativă şi calitativă a producţiei vegetale reprezintă indicatorul
sintetic al efectului poluării asupra solului, iar totalitatea cheltuielilor de
investiţie sau de producţie curente special efectuate pentru prevenirea acestor
fenomene de poluare în scopul obţinerii de recolte comparabile cantitativ şi
calitativ cu cele de pe un sol similar nepoluat reprezintă expresia economic,
bănească a indicelui sintetic al efectului poluării solului. Înţelegerea acestor
doua laturi ale poluării solului permit definirea şi delimitarea clară a
conţinutului noţiunii de poluare a solului, care include toate fenomenele sau
procesele care conduc la degradarea lui. Expresia valorică a efectului poluării
solului la un moment dat constituie expresia valorică a restricţiilor de ordin
calitativ impuse diferitelor progrese agricole care conţin anumite reyiduuri
peste limitele admise datorită poluării solului.
Termenul de poluare a solului a fost impus pe plan mondial după
Conferinţa Mondială a Naţiunilor Unite cu privire la Mediul Uman
(Stockholm, 1972). Astfel, dacă în cazul apei şi aerului poluarea înseamnă
pătrunderea în masa acestora a unor substnţe care au influenta nociva pentru
om ţi mediul înconjurător, iar instalarea efectului se face repede prin diferite
metode (se elimină cauza), în cazul solului situaţia este total diferită. Solul
este componentă complex unde factorii constituienţi se găsesc intr-un
echilibru la care s-a ajuns în decursul unei perioade de timp foarte lung. Daca
vom deranja prin poluare acest echilibru el nu se reface foarte repede dacă
vom înlătura cauza. Poluarea solului conduce la afectarea fertilităţii, iar
afectarea acesteia dereglează toate funcţiile fizico-chimice, biologice şi
biochimice. Un exemplu este eroziunea solului considerată o consecinţă a
mai multor cause care au precedat+o, alt exemplu îl reprezintă excesul de
umiditate, sărăturarea, compactarea cu maşini şi tractoare, acidifierea,
distrugerea structurii etc. Cu alte cuvinte poluarea solului include (cum am
mai menţionat) nu numai poluarea preponderant chimică, ci întreaga gamă a
proceslor de degradare, iar la evaluarea gradului de depreciere a olului se are
în vedere nu numai solul, ci întregul ansamblu şi implicaţiile lor în lanţul şi
reţeaua trofică(sol-microorganisme-plante superioare-animale-om-biosferă)
deci o abordare sistemică (D. Şchiopu, 1997).
Poluarea solului îmbracă următoarele valenţe (este realizată pe
următoarele căi):
a. Poluare fizică (daorită compactării stratului de sol, distrugerea
structurii etc.);
b. Poluare chimică (poluarea cu pesticide, cu metale grele,
îngrăşăminte);
c. Poluare biologic (poluarea solului cu germeni de boli şi dăunători);
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d. Poluare radioactivă (poluarea solului cu elemente radioactive plasate
în îngrăşăminte, amendamente, accidente nucleare etc.)
Depoluarea solului prezintă specificitate diferită faţă de procesul de
depoluare a aerului şi apei şi cuprinde trei etape distinct:
a) Poluarea reprezintă nu numai pătrunderea în sol a poluantului ci şi
producerea de dezechilibre, fiind afectate toate proprietăţiile
acestuia:chimice, fizice, biologice şi biochimice;
b) Eliminarea sau inlaturarea poluantului este dificilasi de durata, iar
uneori imposibil de realizat (ex.: eroziunea, poluarea radioactivă,
poluarea cu metale grele etc.);
c) Eliminarea poluantului nu stopează imediat poluarea, fenomenul
manifestându-se o perioadă încă lungă de timp, deoarece refacerea
insusirilor solului pana la starea de echilibru este foarte lungă şi lentă.
Poluarea solului, amploarea şi marea diversitate a acestui fenomen,
implicaţiile grave pentru calitatea şi cantitatea producţiei vegetale, agricole şi
forestiere, pentru mediul înconjurator, pentru viaţa omului, impune
clasificarea solurilor din acest punct de vedere al poluării. Ca atare, C. Răuţă
şi colaboratorii (1980) arată că pentru identificarea, caracterizarea,
clasificarea şi cartografierea solurilor poluate se are în vedere:
a- Natura şi sursa poluării solului;
b- Gradul de poluare;
c- Activitatea care provoacă poluarea etc.
Solurile poluate se clasifică în funcţie de clasa, tipul, gradul şi variant
de poluare.
Clasificarea solurilor poluate după sursa de poluare este redată în
tabelul 10.1.
Tabelul 10.1.
Clasificarea solurilor poluate (P) după sursele de poluare (C. Răuţă şi S.
Cârstea-1983)
Simbolul
PF
PC
PB
PR

Semnificaţia
Poluare fizică
Poluare chimică
Poluare biologic
Poluare radioactivă

Clasificarea solurilor poluate după tipurile de poluare a solului, după
natura şi sursa poluantului este redată în tabelul 10.2.
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Tabelul 10.2.
Tipurile de poluare a solului după natura şi sursa poluantului
(după C. Răuţă şi S. Cârstea-1983)
Simbolul
Pa
Pb
Pc
Pd
Pe
Pf
Pg
Ph
Pi
Pj
Pk
Pl
Pm
Pn
Po
Pp
Pq
Pr

Denumirea
Poluare prin lucrări de excavare la zi (exploatări miniere la zi,
balastiere, cariere etc.)
Poluarea prin acoperirea solului cu deponii, halde, iazuri de
decantare, depozite de steril de la flotare, depozite de gunoaie
etc.
Poluare cu deşeuri şi reziduri anorganice (minerale, materii
anorganice, inclusive metale, săruri, acizi, baze) de la industrie
(inclusive industria extractivă)
Poluare cu substanţe purtate de aer (hidrocarburi, etilenă,
ammoniac, bioxid de sulf, cloruri, fluoruri, oxizi de azot,
compuşi cu plumb etc.)
Poluare cu materii radioactive
Poluare cu deşeuri şi reziduuri organice de la industria
alimentară uşoară
Poluare cu deşeuri şi reziduuri vegetale agricole şi forestiere
Poluare cu dejecţii animale
Poluare cu dejecţii umane
Poluare prin eroziune şi alunecare
Poluare prin sărăturare
Poluare prin acidifiere
Poluare prin exces de apă
Poluare prin excess au carenţe de elemente nutritive
Poluare prin compactare, inclusive formare de crustă
Poluare prin acoperirea solului cu sediment produse de eroziune
Poluare cu pesticide
Poluare cu agenti patogeni contaminaţi (agenţi infecţioşi,
toxine, alergenţi etc.)

Clasificarea solurilor poluante după gradul de poluare se apreciează în
funcţie de reducerea cantitativă şi/ sau calitativă a producţiei vegetale ce se
poate obţine pe solul respective practice nepoluat în condiţii climatic şi
tehnologice normale (Tabelul 10.3).
Tabelul 10.3.
Clasificarea solurilor după gradul de poluare
Simbolul

Aprecierea

Reducerea cantitativă şi/sau
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0
1
2
3
4
5

(Practc) nepoluat
Slab poluat
Moderat poluat
Puternic poluat
Foarte puternic poluat
Excesiv poluat

calitativă a producţiei vegetale
obţinute, raportată la producţia
vegetală care se poate obţine în
condiţiile în care solul este
practice nepoluat
Sub 5%
6-10%
11-25%
26-50%
51-75%
Peste 75%

Clasificarea solurilor după variant de poluare (Tabelul 10.4).

Tabelul 10.4.
Clasificarea solurilor în funcţie de variantele de poluare
(C. Răuţă şi S. Cârstea-1983)
Simbolul
1
(Poo)
Pa1
Pa2
Pa3
Pa4
Pa5

Denumirea
2
(Practic)nepoluat
Poluat slab prin lucrări de excare la zi (exploatări miniere
la zi, balastiere, cariere, etc.)
Poluat moderat prin lucrări de excavare la zi (exploatări
miniere la zi, balastiere, cariere etc)
Poluat puternic prin lucrări de excavare la zi(exploatări
miniere, balastiere, cariere etc.)
Poluat foarte puternic prin lucrări de excavare la zi
(exploatări miniere la zi, balastiere, cariere etc.)
Poluat excesiv prin lucrări de excavare la zi (exploatări
miniere la zi, balastiere, cariere etc.)
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Pb1
Pb2
Pb3
Pb4
Pb5

Pc1
Pc2
Pc3
Pc4
Pc5
Pd1
Pd2
Pd3
Pd4

Poluat slab prin acoperirea solului cu deponii, halde, iazuri
de decantare, depozite de steril de flotare, depozite de
gunoaie etc.
Poluat moderat prin acoperirea solului cu deponii, halde,
iazuri de decantare, depozite de steril de flotare, depozite
de gunoaie etc.
Poluat puternic prin acoperirea solului cu deponii, halde,
iazuri de de decantare, depozite de steril de flotare,
depozite de gunoaie etc.
Poluat foarte puternic prin acoperirea solului cu deponii,
halde, iazuri de decantare, depozite de steril de flotare,
depozite de gunoaie etc.
Poluat excesiv prin acoperirea solului cu deponii, halde,
iazuri de decantare, depozite de steril de flotare, depozite
de gunoaie etc.
Poluat slab cu deşeuri şi reziduuri anorganice (minerale,
materii anorganice, inclisiv metale, săruri, acizi, baze) de
la industrie (inclusiv industria extractivă);
Poluat moderat cu deşeuri şi reziduuri anorganice
(minerale, materii anorganice, inclisiv metale, săruri, acizi,
baze) de la industrie (inclusiv industria extractivă);
Poluat puternic cu deşeuri şi reziduuri anorganice
(minerale, materii anorganice, inclisiv metale, săruri, acizi,
baze) de la industrie (inclusiv industria extractivă);
Poluat foarte puternic cu deşeuri şi reziduuri anorganice
(minerale, materii anorganice, inclisiv metale, săruri, acizi,
baze) de la industrie (inclusiv industria extractivă);
Poluat excesiv cu deşeuri şi reziduuri anorganice
(minerale, materii anorganice, inclisiv metale, săruri, acizi,
baze) de la industrie (inclusiv industria extractivă);
Poluat slab cu substanţe purtate de aer (hidrocarburi,
etilenă, amoniac, bioxid de sulf, cloruri, oxizi de azot,
compuşi de plumb etc.)
Poluat moderat cu substanţe purtate de aer (hidrocarburi,
etilenă, amoniac, bioxid de sulf, cloruri, oxizi de azot,
compuşi de plumb etc.)
Poluat puternic cu substanţe purtate de aer (hidrocarburi,
etilenă, amoniac, bioxid de sulf, cloruri, oxizi de azot,
compuşi de plumb etc.)

Pd5
Poluat foarte puternic cu substanţe purtate de aer
(hidrocarburi, etilenă, amoniac, bioxid de sulf, cloruri,
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Pe1
Pe2
Pd3
Pd4
Pd5
Pf1
Pf2
Pf3
Pf4
Pf5
Pg1
Pg2
Pg3
Pg4
Pg5

Ph1
Ph2
Ph3
Ph4
Ph5
Pi1
Pi2
Pi3
Pi4
Pi5
Pj1
Pj2
Pj3

oxizi de azot, compuşi de plumb etc.)
Poluat excesiv cu substanţe purtate de aer (hidrocarburi,
etilenă, amoniac, bioxid de sulf, cloruri, oxizi de azot,
compuşi de plumb etc.)
Poluat slab cu materii radioactive
Poluat moderat cu materii radioactive
Poluat puternic cu materii radioactive
Poluat foarte puternic cu materii radioactive
Poluat excesiv cu materii radioactive
Poluat slab cu deşeuri şi reziduuri organice de la industria
alimentară şi uşoară
Poluat moderat cu deşeuri şi reziduuri organice de la
industria alimentară şi uşoară
Poluat puternic cu deşeuri şi reziduuri organice de la
industria alimentară şi uşoară
Poluat foarte puternic cu deşeuri şi reziduuri organice de la
industria alimentară şi uşoară
Poluat excesiv cu deşeuri şi reziduuri organice de la
industria alimentară şi uşoară
Poluat slab cu deşeuri şi reziduuri vegetale agricole şi
forestire
Poluat moderat cu deşeuri şi reziduuri vegetale agricole şi
forestire
Poluat puternic cu deşeuri şi reziduuri vegetale agricole şi
forestire
Poluat foarte puternic cu deşeuri şi reziduuri vegetale
agricole şi forestire
Poluat excesiv cu deşeuri şi reziduuri vegetale agricole şi
forestire
Poluat slab cu dejecţii animale
Poluat moderat cu dejecţii animale
Poluat puternic cu dejecţii animale
Poluat foarte puternic cu dejecţii animale
Poluat excesiv cu dejecţii animale
Poluat slab cu dejecţii umane
Poluat moderat cu dejecţii umane
Poluat puternic cu dejecţii umane
Poluat foarte puternic cu dejecţii umane
Poluat excesiv cu dejecţii umane
Poluat slab prin eroziune şi alunecare
Poluat moderat prin eroziune şi alunecare
Poluat puternic prin eroziune şi alunecare
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Pj4
Pj5
Pk1
Pk2
Pk3
Pk4
Pk5
Pl1
Pl2
Pl3
Pl4
Pl5
Pm1
Pm2
Pm3
Pm4
Pm5
Pn1
Pn2
Pn3
Pn4
Pn5

Po1
Po2
Po3
Po4
Po5

Pp1
Pp2
Pp3
Pp4
Pp5

Poluat foarte puternic prin eroziune şi alunecare
Poluat excesiv prin eroziune şi alunecare
Poluat slab prin sărăturare
Poluat moderat prin sărăturare
Poluat puternic prin sărăturare
Poluat foarte puternic prin sărăturare
Poluat excesiv prin sărăturare
Poluat slab prin aicidifiere
Poluat moderat prin aicidifiere
Poluat puternic prin acidifiere
Poluat foarte puternic prin acidifiere
Poluat excesiv prin acidifiere
Poluat slab prin exces de apă
Poluat moderat prin exces de apă
Poluat puternic prin exces de apă
Poluat foarte puternic prin exces de apă
Poluat excesiv prin exces de apă
Poluat slab prin exces sau carenţe de elemente nutritive
Poluat moderat prin exces sau carenţe de elemente
nutritive
Poluat puternic prin exces sau carenţe de elemente
nutritive
Poluat foarte puternic prin exces sau carenţe de elemente
nutritive
Poluat excesiv prin exces sau carenţe de elemente nutritive
Poluat slab prin compactare, inclusiv formare de crustă
Poluat moderat prin compactare, inclusiv formare de
crustă
Poluat puternic prin compactare, inclusiv formare de
crustă
Poluat foarte puternic prin compactare, inclusiv formare de
crustă
Poluat excesiv prin compactare, inclusiv formare de crustă
Poluat slab prin acoperirea solului cu sedimente produse
prin eroziune
Poluat moderat prin acoperirea solului cu sedimente
produse prin eroziune
Poluat puternic prin acoperirea solului cu sedimente
produse prin eroziune
Poluat foarte puternic prin acoperirea solului cu sedimente
produse prin eroziune
Poluat excesiv prin acoperirea solului cu sedimente
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Pq1
Pq2
Pq3
Pq4
Pq5
Pr1
Pr2
Pr3
Pr4
Pr5

produse prin eroziune
Poluat slab cu pesticide
Poluat moderat cu pesticide
Poluat puternic cu pesticide
Poluat foarte puternic cu pesticide
Poluat excesiv cu pesticide
Poluat slab cu genţi patogeni contaminaţi (agenţi
infecţioşi, toxine, alergenţi etc.)
Poluat moderat cu genţi patogeni contaminaţi (agenţi
infecţioşi, toxine, alergenţi etc.)
Poluat puternic cu genţi patogeni contaminaţi (agenţi
infecţioşi, toxine, alergenţi etc.)
Poluat foarte puternic cu genţi patogeni contaminaţi
(agenţi infecţioşi, toxine, alergenţi etc.)
Poluat excesiv cu genţi patogeni contaminaţi (agenţi
infecţioşi, toxine, alergenţi etc.)

La această clasificare după variantele de poluare se face următoarea
menţiune: că indicatorul poluare arată natura si sursa poluantului (tipul de
poluare) şi gradul de poluare şi se notează cu litera P. Această literă poate fi
urmată uneori de o literă mică care indică tipul de poluare. De exemplu Pb2
însemnă poluat mediu prin acoperirea stolului cu deponii. Dacă poluare
aparţine la două sau mai multe cause de poluare după litera P se adaugă
indicatorii respective biologic (B), chimic (C), fizic (F), radioactive ( R), ex.:
PFC sau PFCB etc.
În domeniul poluării solului este important să se cunoască activitatea care
induce poluarea solului. Într-o clasificare a activităţilor care conduc prin
desfaşurarea lor la apariţia sau accentuarea fenomenului de poluare a solului
avem:
A. Poluarea solului prin activitatea extractivă de materii prime şi material
prin minerit în subteran sau în carieră pentru rumătoarele activităţi (C.
Răuţă şi colaboratorii-1990):
-combustibili fosili-cărbuni, şisturi bituminoase etc.;
-minereuri metalifere feroase, metalifere neferoase etc.;
-materiale construcţii (calcar, granit,basalt etc.;
B. Poluarea solului prin activitatea industrială:
- industria energiei electrice, termice, etc.;
- industria metalurgică feroasă şi neferoasă;
- industria constructoare de maşini şi prelucrarea metalelor;
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-industria chimică (pesticide, îngrăşăminte, chimică de sinteză,
clorosodică);
-industria materialelor de construcţii (ciment, var etc.);
- industria de prelucrare a lemnului (rumeguş, talaş etc.);
-industria usoară;
- industria alimentară etc.;
C. Poluarea solului prin activitatea agricolă:
- prin deşeuri şi reziduuri vegetale;
- prin chimizarea agriculturii cu îngrăşăminte, pesticide, stimulatori de
creştere etc.;
- prin producţia animalieră prin deşeuri, reziduuri sau dejecţii de la
complexele zootehnice
în combinate mari industrial şi deşeuri,
reziduuri sau dejecţii de la creşterea animalelor
în sisteme gospodăreşti
etc.;
D. Poluarea solului prin activitatea de gospodărie comunală:
- prin platform şi rampe de gunoi menajer şi stradal;
- prin gropi pentru gunoaie şi alte deşeuri şi reziduuri;
- prin ape uzate şi nămoluri menajere etc.;
E. Poluarea solului prin activitatea rutieră;
F. Poluarea solului prin alte activităţi decât cele menţionate.
Nominalizarea activităţii care realizează poluarea solului oferă
posibilitatea atragerii atenşiei asupra amplorii şi gravităţii poluării solului pe
diferite sectoare de activitate socio-economică la nivel de ţară. Solurile
poluate prin diferite activităţi se scot în evidenţă pe harta de soluri prin semen
convenţionale, distincte care au în legend explicfaţia corespunzătoare acestor
tipuri de soluri poluate. În cazurile special, când fenomenul de poluare este
puternic şi extins ca zonă geografică, se pot realiza hărţi special tematice
(cartograme) ale solurilor poluate la scara hărţii de soluri.
10.4. Poluarea solului. Natura şi sursa poluanţilor
10.4.1. Poluarea solului prin lucrări de excavare la zi
Se referă la distrugerea solului prin lucrări de exploatare minieră la zi
(sau suprafaţă), balastiere, cariere, foraje şi la toate lucrările executate pentru
diferite construcţii industrial sau de altă destinaţie.
Cel mai puternic efect de distrugere şi de poluare a solului îl au
lucrările de exploatare minieră la zi (la suprafaţă), mai ales cele pentru
cărbune. Datele UNESCO arată că industria extractivă s-a dezvoltat în ultimii
50 de ani mai repede decât celelalte forme de extracţie cu o rată de 1,5-1,7
ori. Degradarea şi poluarea solului prin aceste tipuri de lucrări de excavare
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sunt diferite de la ţară la ţară. Astfel în SUA s-au degradat peste 12
minâlioane hectare de teren, în Anglia 70.000 hectare, în Bulgaria peste
30.000 hectare. În ţara noastră sunt deteriorate peste 20.000 hectare (din care
peste 7.000 hectare în bazinul carbonifer Rovinari-Oltenia). Exploatarea
minereurilor de fier de la Căpuş-Aghireş, judeţul Cluj a afectat o suprafaţă de
aproape 7.000 hectare. Pentru repunerea în circuitul agricol (de a fi cultivate)
a acestor terenuri poluate, numite „pustiuri industriale” (C. Răuţă şi S.
Câarstea-1989), trebuie întreprinse lucrări speciale de cercetare şi proiectare
numite de „recultivare”, lucrări agropedoameliorative în scopul realizării de
noi „lanşafturi=culturalizate care să permită restaurarea învelişului de sol şi
plante” (Krummsdorf şi Grummer-1981,Konpenikov şi Holmetk-1979, citaţi
de C. Răuţă şi colaboratorii-1990). Un teren distrus prin astfel de activităţi de
excavare la suprafaţă se consideră recuperat pentru agricultură atunci când de
pe suprafaţa sa se poate obţine producţia echivalentă cu cea de pe solurile
normale din zonă. De altfel, începerea lucrării de excavare la suprafaţă
trebuie să se facă separat pe straturi de sol, mai întâi la decopertare se ia
stratul de sol cu materia organică şi se depozitează separat, apoi urmează
straturile (orizonturile) succesive, iar la urmă sterilul. La încheierea activităţii
de excavare (8-10-20 ani) operaţia de recopertare este inversă, adică se aduce
înapoi sterilul, apoi următoarele straturi, ultimul fiind stratul cu materia
organică, după care se poate cultiva. Au fost elaborate tehnologii de
recultivare specifice condiţiilor litologice si pedoclimatice ale fiecărei zone
pentru cereale, plante furajere, vie şi arbuşti fructiferi (Nastea şi
colaboratorii-1979, Blaga-1981, C. Răuţă şi colaboratorii-1990).
10.4.2. Poluarea solului prin acoperirea cu deponii, halde, iazuri
de decantare, depozite de steril de la flotare, depozite de gunoaie etc.
O dată cu creşterea populaţiei în toate regiunile lumii se realizează o
creştere a depozitelor de deşeuri solide. Aceste deşeuri pot fi deşeuri minerale
sau depozite de steril din apropierea exploatărilor, pot fi deşeuri sau reziduuri
industrial sau gunoaie şi deşeuri urbane (comerciale, urbane, etc) sau
depozite de deşeuri şi gunoaie rurale. Eliminarea acestor deşeuri constituie o
problemă de mare importanţă pentru calitatea mediului înconjurător. Aceste
deşeuri sunt în cantităţi foarte mari iar solul este afectat pe suprafeţe mari.
Pentru a avea o imagine a cantităţilor de reziduri şi deşeuri la nivel planetar,
amintim că anual se acumulează 3-6 miliarde tone deşeuri şi gunoaie. Fiecare
locuitor al Terrei produce zilnic în medie 2-4 kg deşeuri şi gunoaie, iar toată
populaţia lumii realizează zilnic 8-16 miliarde tone deşeuri (Constantinescu1976). În SUA deşeurile şi rezidurile solide reprezintă 4 miliarde tone/an
(adică 66% din totalul deşeurilor lumii) din care jumătate sunt reziduri de la
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exploataţiile miniere, iar aproape 400 milioane tone/an deşeuri şi gunoaie
urbane (Gibbings Monroe-1972, citaţi de C. Răuţă şi colaboratorii-1990).
Reziduurile şi haldele industriale blochează în prezent mari suprafeţe
de teren care sunt inutilizabile şi pentru viitor. O fabrică de hartie care
prelucrează anual 4 milioane tone de lemn şi consumă 400 mii tone
combustibil produce în afară de 1,5 milioane tone hârtie pe an şi o cantitate
de 3,4- milioane tone deşeuri, pentru a căror degajare se folosesc suprafeţe
mari de teren. Depozitarea unui milion de tone de cenusă de termocentrale se
face pe o suprafaţă de cel puţin 1,2 hectare, ceea ce la nivel planetar
înseamna ocuparea unor mari suprafeţe de eteren agricol. În Romania
suprafeţele acoperite de deponii, halde, iazuri de decantare, depozite de steril
de flotare, depozite de gunoaie etc., sunt în jur de 30.000 hectare, din care în
jur de 3-4.000 hectare sunt suprafeţe acoperite cu halde de cenuşă şi zgură de
la termocentrale. Pentru eliminarea sau diminuarea poluării solului cu astfel
de deşeuri s-au încercat diferite soluţăă cu sau fără copertare cu sol fertil,
pentru a le fixa (astfel vâantul spulberă materialul şi poluează aerul cu
pulberi) şi pentru a le reintroduce în circuitul agricol (D. Schiopu-1997).
Astefl de lucrări s-au realizat pentru înierbarea haldelor de steril de la
prepararea metalelor neferoase de la Deva, Tarniţa, Gura Humorului, precum
şi a tuturor haldelor de cenuşă de la termocentralele din tară (N. Nastea-1978,
1982, Gh. Popescu-1977, D. Şchiopu-1997). Cheltuielile pentru realizarea
acestor proiecte sunt foarte mari, iar desfăşurarea investiţiei se face pe o
perioadă lungă de ani.
10.4.3. Poluarea solului cu substanţe purtate de aer. Poluarea
solurilor cu metale grele
Ca regulă generală poluarea solurilor prin intermediul subsanţelor
purtate de aer este foarte pronunţată în vecinătatea surselor de poluare. Pe
măsură ce înăltimea coşurilor de evacuare creşte, poluarea solului în imediata
apropiere a sursei de poluare se micşorează (C. Răuţă şi S. Cârstea-1983)
(Fig. 10.2). Solul, prin poziţia şi caracteristicile sale, este locul unde se
depun, se întâlnesc majoritatea poluanţilor din apă şi aer (Fig. 10.3.). Toţi
poluanţii proveniţi din arderea combustibililor din industrie, agricultură,
silvicultură, transport, orase, sate etc., ape uzate şi emisiile din atmosferă în
urma autoepurării sau euprării ajung pe sol.
C.Răuţă şi S. Cârstea (1983-1990) arată că principalele surse de
poluanţi purtaţi de aer sunt: sursele naturale şi sursele antropice.
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Figura 10.2. Emisiile în atmosferă şi dispersia lor
(după C. Răuţă şi col., 198

Figura 10.3. Solul-locul de întâlnire a poluanţilor din mediul înconjurător
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Sursele naturale cuprind solul cu particulele minerale şi organice,
vulcanii şi alte cataclisme natural cu particule de gaze şi vapori, cosmosul cu
praful cosmic rezultat obţinut în urma diferitelor explozii stelare etc.
Sursele antropice (sursele patronate de om) sunt:
- uzinele termoenergetice cu pulberi de cărbune, cenuşă, fum , gaze
toxice (SO2, H2S, NO), fluor, arsen (Fig. 10.4.);

Figura 10.4. Compoziţia pulberilor emanate în atmosferă
de la central termoelectrice pe cărbune

-industria extractivă (petrol, gaze, mine), cu pulberi, cu SO2, compuşi
de plumb;
-industria metalurgică cu pulberi de minereu, oxizi de mangan, fier,
cenuşă, funigine, NH3, HC1, SO2 etc.;
-industria metalurgiei neferoase cu vapori şi oxizi metalici de plumb,
zinc, cadmiu, SO2 etc.;
-industria materialelor de construcţii cu pulberi de ciment, fluor;
- industria chimică organic şi de produse organice cu SO2, H2S, NH3,
fluoruri, solvenţi, eteri, fenoli, mercaptani, negru de fum (Copşa Mică) etc.;
-industria celulozei şi hârtiei cu pulberi de SO2, mercaptani;
-industria farmaceutică şi a cauciucului sintetic prin eteri, cetone,
fenoli etc.;
-industria alimentară şi produse animale prin pulberi de SO2, H2SO4,
compuşi de plumb, NH3, etc.;
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- transporturi prin hidrocarburi cu plumb, particule de fum de la
autovehicule, pulberi de cărbune, SO2, H2S, fum şi cenuşă de la locomotive şi
vase etc.;
-aşezările umane prin fum, cenuşă, CO2, SO2 etc.;
-agricultură şi silvicultură prin pesticide, îngrăşăminte, diferite deşeuri
etc.
Cantităţile de poluanţi care trec în atmisfera terestră ca urmare a
activităţilor umane sunt immense ajungând la 10-12 tone/an de diferite
substanţe din care SO2 şi H2S aproximativ 220 x 106 tone/an, iar diferiţii
aerosoli la 109 tone/an (C. Răuţă-1990). Numeroase cazuri de poluare a
solului cu substanţe prutate de aer s+au relizat în diferite zone insutriale din
lume cu zinc şi plumb, în jurul unor fabric din Polonia (Greşta şi Godzik1969), cu plumb, zinc şi mangan în jurul uzinelor de plumb şi zinc din
Iugoslavia (Karin-1971, Djuric-1973), cu cadmiu, selenium şi arsen în jurul
topitoriei de plumb Kellog, Idahao, SUA (Ragaini şi colaboratorii-1977, citat
de C. Răuşă-1990). În România în etapa actual, deşi industria românească
este practice într-o stare de “hibernare”, susele de poluare a solului prin
substanţe prutate de aer au pus şi pun încă problem deosebite în anumite
zone, mai ales acolo unde se prelucrează minereuri de metale şi produse
chimice. Astfel, în jurul Bucureştiului la intreprinderile “Neferal” şi
“Acumulatorul”, solurile conţin valori foarte mari de plumb, cupru şi zinc
faţă de conţinutul iniţial al solului sau solurilor din vecinătate (Tabelul 10.5.).
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Tabelul 10.5.
Conţinutul în Pb, Cu şi Zn al solurilor din jurul întreprinderilor Neferal şi
Acumulatorul
(după C. Răuţă şi colaboratorii-1983)
Elementul

Conţinul în sol
înainte de
poluare
(p.p.m.)

Cu
Pb

20
12

Zn

50-70

Cu
Pb
Zn

20
10
50-70

Cu
Pb
Zn

20
12
50-70

Conţinutul actual în solurile poluate
(p.p.m.)
Direcţia
Nord
Sud
Est
Vest
Zona I- sub 200 metri distanţă de sursă
68-145 60-188 100-168 60-113
11510093-500 208-975
185
625
156150140-325 170-500
202
300
Zona II- între 200 şi 700 metri distanţă
de sursă
33-43
31-55
45-50
42-50
58-78
50-160
50-92
100-155
90-110
125105-128 125-150
355
Zona III- peste 700 metri distanţă de
sursă
24-32
29-31
29-45
30-45
33-43
39-50
39-112
43-84
70-80
90-103 83-150
80-105

Conţinutul în plumb mai mare în direcţia sud este datorat şi traficului
rutier intens pe şoseaua din apropiere (C. Răuţă şi colaboratorii-1990).
Precipitaţiile au un rol important în transportul poluanţilor catre sol.
Cantitatea acestor depuneri pe sol este dependent de volumul precipitaţiilor şi
de zonele în care au loc (depărtarea de sursa de poluare). Trebuie făcută
mentiunea că precipitaţiile după spălarea atmosferei de poluanţi şi depunerea
lor pe sol spală şi solul ajutând astfel la transportul poluanţilor către emisari
(râuri, lacuri, fluvii, bălti etc.). Cercetările întreprinse în ţara noastră de
Institutul de Cercetare pentru Pedologie şi Agrochimie din Bucureşti au
evidenşiat un nivel mare de poluare a solurilor cu metale gerele în zona
Zlatna şi Copşa Mică, poluanţi aduşi de curenţii de aer. M.Moţoc (1994)
arată că la Copşa Mică au foat depăşite concentraţiile normale şi limitele
maxime admise (LMA) la plumb, zinc şi cupru, fiind astfel poluate cu metale
grele suprafeţe mari de teren (peste 180.000 hectare).
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Ploile „acide” încărcate cu poluanţi din zonele menţionate au condus
la scăderea valorilor pH-ului cu 1-2 unităţi (acidifierea terenurilor) mai ales
în orizonturile superioare, fapt ce edetrmină şi degradarea şi perturbarea
materiei organice şi a activităţilor microbiene din sol. Acest fapt afectează
formarea humusului şi deteriorează proprietăţile fizice şi chimice ale solului,
cauzând în final dispariţia vegetaţiei. Toate complexele industriale extractive
sau de prelucrare a minereurilor sunt surse de poluare a solului cu disferite
substanţe purtate de aer. Asemănătoare situaţiilor prezentate mai sus,
poluarea solului se petrece şi pe şoselele din ţara noastră unde se evidenţiază
poluarea şi acumularea în sol a plumbului provenit din gazele de eşapament
de la autovehiculele care folosesc benzina cu tetraetil şi tetrametil de plumb.
Un exemplu concret este dat de C. Răuţă şi colaboratorii (1990) în Bucureşti,
pe Şoseaua Kiseleff unde a determinat un conţinut al solului în plumb de 275
p.p.m. în primii 5-10 cm de sol (Tabelul 10.6.)

Tabelul 10.6.
Acumularea plumbului în sol la distanţa de 1 metru de la
marginea şoselei
Localizarea

Şoseaua
Kiseleff
Şoseaua
BucureştiPloieşti
(Otopeni)
Şoseaua
BucureştiPloieşti
(Km 17)
Autostrada
BucureştiPiteşti
Km18
Km 36

Traficul
mediu de
autovehicule
(nr./zi)
25.000

19.100

13.400

5.000
2.800

Adâncimea
Conţinul de plumb
probei de sol În sol
În plantă
(cm)
(p.p.m.) Spălată Nespălată
(p.p.m.) (p.p.m.)
0-5
275,0
175
188
5-10
113,0
10-20
68,7
20-30
65,7
0-10
74,0
125
145
10-20
58,0
20-30
56,0
30-40
52,0
0-10
58,0
62
77
10-20
30,0

0-10
0-10
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37,8
26,5

-

-

Poluare medie normală:

16

10

Aceste date reflectă nivelul de poluare al solului la un moment dat. În
condiţiile actuale când numărul de maşini practic s-a triplat faţă de nivelul
anilor în care s-au realizat cercetările, acumulările de plumb au crescut
proporţional cu intensificarea traficului. Conţinuturile mai mari de plumb în
solul situat în imediata apropiere a şoselelor din oraşe se datoreză atât
traficului mai intens cât şi intensităţii mai reduse a curenţilor de aer. Putem
vorbii şi de o zonare a poluării solului, mai intens în centrul oraşelor unde
predomină traficul de maşini care consumă benzină (peste 500 p.p.m.) şi cu
valori mai scăzute spre periferia oraşelor unde traficul este mai intens cu
maşini Diesel (cu consum de motorină).
Combinatele de îngrăşăminte chimice de azot şi fosfor, fabricile de
sticlă sau ceramică degajă de asemenea în atmosferă compuşi de fluor sub
formă de gaze (HF, H2SiF6) şi pulberi (CaSiF6, CaF2 etc.). O dată cu ploaia
care dizolvă gazele şi antrenează particulele pulberilor purtate în atmosferă,
acestea ajung în sol şi mai departe în plante împreună cu alte elemente
poluante. Ca urmare a poluării şi a încărcării puternice a solului cu metale
grele poluante şi a accentuării mobilităţii acestora în sol, plantele absorb
cantităţi mai mari din aceste elemente din sol, la care se adaugă depunerile
particulelor cu aceşti poluanţi existenţi in aer, pe frunze, muguri etc. Ca
urmare, spre exemplu, furajele conţin cantităţi sporite de substanţe toxice,
depăşind valorile normale şi intrând în domeniul toxic (Tabelul 10.7., preluat
după D. Şchiopu-1997).

Tabelul 10.7.
Conţinutul plantelor furajere din zona de influenţă a U.V.C.P Turnu
Măgurele, F.P.A.S Valea Călugăarească şi a I.M.M.N Copşa Mică în cupru,
plumb, zinc (p.p.m.)
comparativ cu conţinul normal şi cu conţinul toxic pentru animale
(după R. Lăcătuşu-1991, citat de D. Şchiopu-1997)
Elementul

Intervalul de variaţie a
conţinutului plantelor
în sona de influenţă

Cupru
Plumb

4-210
2-125
165

Conţinutul în plante
Normal
Toxic
(p.p.m.)
pentru
animale
(p.p.m.)
8-30
10
0,5-3
10

Zinc

10-183

15-50

-

În ceea ce priveşte locul de acumulare în plante a acestor elemente
poluante, în urma cercetărilor realizate s-a stabilit că plubul se acumulează
mai mult la nivelul radăcinilor şi mai puţin în frunze, cadmiul se acumulează
mai mult în rădăcină unde realizează concentraţii mai mari ca cele din sol iar
cuprul tot în rădăcină realizează concentraţii mai mari. Acumularea acestor
elemente în plantele de porumb este în dependenţă cu conţinutul solului în
aceste elemente poluante, precum şi cu textura solului: cu cât textura este mai
fină cu atât absobţia elementelor poluante este mai mare şi acumulările în
plante mai mici (M.Keul şi colaboratorii-1988, citat de D. Şchiopu-1997).
Poluarea solului cu metale grele este un proces de durată cu persistentă
îndelungată şi ca atare greu de înlăturat sau de diminuat consecinţele.
10.4.4. Poluarea solului cu materiale radioactive
O sursă importantă de poluare a solului o constituie iradierile cu
materiale radioactive. Acest tip de poluare a apărut o dată cu utilizarea pe
scară largă a substanţelor radioactive, substanţe care în etapa actuală sunt din
ce în ce mai utilizate. Aceste surse de poluare emit radiaţii ionizate care pot
contamina aerul, apa, solul, alimentele animalele etc. Materiile radioactive
care poluează în mod accidental solul provin din aer şi din apele poluate;
radioactivitatea adăugându-se acelei naturale. Nivelul mediu de iradiere
naturală este de 1870 uSv/an (Sv= sievert, reprezintă echivalentul dozei de
radiaţie ionizată absorbită, după savantul suedez cu acelaşi nume), nivel care
are valori diferite în funcţie de situarea geografică.
Deocamdată în jurul marilor oraşe unde industria este concentrată (în
industrie se folosesc echipamente nucleare) cât şi în jurul reactoarelor
nucleare conţinutul solului în elementeradioactive este în limite tolerabile.
Dacă aceste limite minime de toleranţă vor fi păstrate, mediul înconjurător
este mic. Dar în timp poate apărea pericolul pentru accidente care pot mării
pericolul poluării cu elemente radioactive. Gradul de contaminare radioactivă
a crescut în Europa în anul 1986 în urma accidentului nuclear de la Centrala
Atomică de la Cernobâl (Ucraina). În Romănia nivelul poluării radioactive a
fost mai ridicat datorită distanţei mai mici faţă de locul accidentului care
constituie sursa de poluare radioactivă. În timpul şi după accidentul de la
Cernobâal o poluare puternică s-a realizat cu cesiu-137, iod şi stronţiu.
Nucleidele de bariu-110, ceriu-144, iod-133 şi 106, stronţiu-89 au
viaţă scurtă şi „mor” înainte de a ajunge pe sol, însă pot devenii periculoase
pe timp ploios când picăturile de apă antrenează căderea lor pe sol. Foarte
periculoase sunt nucleidele de bariu-110, iod-131, uraniu-238 şi mai ales cele
cu viaţă lungă ca cele de cesiu-137 (peste 50 ani) şistroţiu-90 (peste 27 ani).
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Ca surse de radiaţii avem instalaţiile nucleare utilizate în laboratoare şi uzine
şi deşeurile care rezultă din exploatarea uzinelor atomice, de la mineritul
uraniului, de la uzinele de preparare a elementelor combustibile etc. O
importantă sursă de poluare radioactivă o constituie experimentele cu bombe
nucleare. Numărul acestor experienţe realizate din 1945 (când a fost lansată
prima bombă nucleară la Hiroshima) până în prezent este mare, depăşeşte
1500 de explozii, din care peste jumătate realizate la suprafaţă, în aer liber. În
emisfera nordică unde se realizează majoritatea acestor experimente poluarea
radioactivă a crescut cu 10-30%. În sol, mai ales în orizonturile superioare se
acumulează stronţiul şi cesiul radioactiv de unde pot trece uşor în plante şi
animale. Aşa s-a constatat că lichenii din zonele nordice ale Europei şi
Americii au acumulat cesiu radioactiv în cantităţi mari. Renii care se hranesc
cu licheni iradiaţi acumulează izotopi, iar laponii care se hrănesc cu carnea de
ren au avut o încărcare de peste 10 ori mai mare decât la alte populaţii
nordice.
O altă sursă de poluare radioactivă o constituie dispersarea deşeurilor
radioactive rezultate în urma activităţilor nucleare, mai ales de la centralele
electrice nucleare.
O sursă permanentă de poluare radioactivă o reprezintă radiaţiile
ionizate din natură datorită prezenţei în scorţa terestra a diferitelor elemente
radioactive. Efectul dăunător, poluant depinde de natura radiaţiei, de perioada
de înjumătăţire a substanţei radioactive şi de posibilitatea eliminării acesteia
(C. Răuţă-1990). Radioactivitatea solului se urmăreşte în sol necultivat,
deoarece în solul cultivat prin lucrarile efectuate se ajunge la o omogenizare
realtiv rapidă pe primii 30-40 cm adâncime. Elementul fixat cel mai puternic
de materia organică este stronţiul-85 pentru faptul că între stronţiu şi materia
organică se formează chelaţi (complexe insolubile). Cesiul este puternic fixat
de mineralele argiloase în special de tip micacee. Având în vedere că
poluarea radioactivă este o problemă actuală şi vizează viitorul omenirii,
acţiunile de păstrare a mediului înconjurător curat şi nepoluat sunt tema de
lucru a cercetătorilor, personajelor politice şi a tuturor oamenilor de rând, în
general.
10.4.5. Poluarea solului cu deşeuri şi reziduri organice de la
industria alimentară şi uşoară
Poluarea solului ce deşeuri şi reziduri organice de la industria
alimentară şi uşoară se realizează mai mult accidental, deoarece acestea pot fi
reciclate ca amendamente sau îngrăşăminte pentru producţia agricolă sau
forestieră (C. Răuţă şi colaboratorii-1990).
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10.4.6. Poluarea solului cu deşeuri şi reziduri vegetale agricole şi
forestiere
Poluarea solului cu deşeuri şi reziduri vegetale agricole şi forestiere se
realizează când acestea sunt depozitate deordonat sau pur şi simplu la
întâmplare, ducând la creşterea excesivă a conţinutului de nitraţi sau agenţi
patogeni în urma mineralizării materiei organice. Trebuie avut în vedere, mai
ales în etapa actuală, unde este depozitat „rumeguşul” rezultat în urma
exploatării (prin tăiere) a pădurilor pentru ca acesta, să nu devină sursă de
poluare a apelor şi solurilor. Estimările arată că în ţara noastră avem
aproximativ 500 hectare de soluri cu reziduri vegetale agricole şi forestiere.
10.4.7. Poluarea solului cu dejecţii animale
Utilizarea raţională a dejecţiilor animale contribuie la creşterea
fertilităţii solului prin transformarea materiei organice în humus, prin
ameliorarea proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale solului, fiind deci
îngrăşăminte naturale valoroase.
Pentru a putea să ne facem o imagine asupra cantităţilor de dejecţii
animale (gunoi) realizate până în 1989 în ţara noastră în complexele de
creştere a animalelor în sistemul industrial şi care a fost aportul de materie
organică şi elemente nutritive, prezentăm rezultatele din 1982 (Ghederim şi
colaboratorii) îm tabelul 10.8.
Tabelul 10.8.
Cantităţile de dejecţii animale produse în complexele de creştere a animalelor
în sistem industrial în România şi conţinutul acestora în principalele elemente
nutritive
Specia
Efective
Cantităţi de
Materie Azot Fosfor Potasiu
Mii
dejecţii evacuate organică total
total
total
capete/an
Total Din care
substanţă
uscată

Porcine

10.400

Taurine
(UVM)*

1.800

Mii
m3
68.30
0
16.40
0

Mii tone

Mii tone

683
1295

168

512

Mii
tone
35.5

Mii
tone
10,2

Mii
tone
21,8

1.074

45.3

9,6

32,4

Ovine

6.000

Păsări
Total

89.000

9.850

2.950

2.212

2.160
650
488
96.71
5.578
4.286
0
* UVM = unitate vită mare, circa 500 kg greutate vie

129.
8
29.9
240.
5

17,7

88,5

11,0
48,5

11,7
154,4

În SUA peste 50% din dejecţiile de animale, respectiv 630 milioane
tone pe an se produc în condiţii de creştere a animalelor în complexe
industriale (Taiganidis şi Strochine-1971), iar în Germania peste 200
milioane de tone (Bassam şi Thorman-1980, citaţi de C. Răuţă şi
colaboratorii-1990).
În condiţiile actuale din ţara noastră, când complexele mari industriale
de creştere a animalelor au fost desfiinţate, practic şi pericolul poluării cu
dejecţii animale a scăzut mult. A crescut în schimb pericolul poluării cu
dejecţii animale în jurul localităţilor datorită creşterii numărului de animale
din gospodăriile individuale ale populaţiei.
O dată cu elementele nutritive pe care le conţin dejecţiile animale în
sol ajung şi se pot acumula în cantităţi toxice anumite substanţe provenite din
hrana animalelor (circa 10g NaCl/porc/zi, fie din biostimulatori, fie din
substanţe de igienă sanitar-veterinară, sodă caustică, detegenţi etc.). Împreună
cu dejecţiile în sol pot ajunge şi diferiţi agenţi patogeni animali care pot
provoca epizootii (epidemie de boli la animale) sau zoonoze (agenţi patogeni
care se transmit de la animale la oameni)(V. Jurubescu-1977, C. Răuţă şi
colaboratorii-1990, D. Şchiopu-1997). Atunci câand cantităţile de dejecţii
sunt aplicate în doze mari în comparaţie cu dozele optime(45 tone/ha) pot
apărea complicaţii, conţinutul de săruri solubile devine excesiv, poate
împiedica creşterea plantelor sau pot fi levigate în apa freatică (Meek şi
colaboratorii-1974, Donahue şi colaboratorii-1977, Wallingford şi
colaboratorii-1977). Nitraţii migrează prin substratul solului către apa freatică
sau pot fi transportaţi de apele de suprafaţă prin eroziune. Factorii care
afectează cantitatea şi proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale dejecţiilor
animale sunt specia şi mărimea animalului, clima, caracteristicile furajelor şi
sistemul de creştere a animalelor (C. Răuţă şi colaboratorii-1990). Deoarece
proprietăţile dejecţiilor sunt variabile, înainte de a fi utilizate se impune
efectuarea de analize de laborator. Având în vedere că azotul este elementul
esenţial dar şi cel mai mobil, el reprezintă componenta de bază a dejecţiilor
care limitează cantitatea acestora ce se poate aplica pe teren. Pentru evitarea
contaminării mediului înconjurător cu microorganisme patogene pentru om
sau animale din dejecţiile provenite de la complexele de creştere a animalelor
sau din alte surse, se impune respectarea următoarelor condiţii:
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-nămolurile rezultate din zootehnie pot fi utilizate pentru culturile de
câmp după cel puţin trei luni de stocare. Cele proaspete nu se folosesc
întrucât conţin diferite elemente parazitare;
-nămolurile folosite pentru fertilizarea păşunilor se vor stoca înainte o
perioadă de minimum 6 luni (aici pericolul de transmitere a bolilor este mai
mare), iar dacă se aplică înainte de efectuarea arăturii acestea pot fi stocate o
lună de zile;
-mijloacele de transport utilizate pentru deplasarea acestor dejecţii
stocate mai puţin de trei luni se vor dezinfecta înainte de a fi folosite la
transporturi cu altă destinaţie;
-în cazul unor epidemii şi epizootii de pestă porcină, febră aftoasă sau
alte boli contagioase (tuberculoză, salmoneloză, bruceloză etc.) se recomandă
acoperirea paturilor de depozitare şi uscare a dejecţiilor (nămolurilor) cu
plasă.
În România o ierarhizare a pericolului poluării cu dejecţii animale a
fost realizată de I. Jinga şi I. Pleşa (1990), care arată că dejecţiile provenite de
la complexele de porci sunt pe primul loc, urmate de dejecţiile provenite de la
complexele de bovine şi ovine şi pe ultimul loc, dejecţiile provenite de la
complexele de creşterea păsărilor.
10.4.8. Poluarea solului cu nămoluri de la apele uzate
În urma epurării apelor uzate din oraşe, din diferite sectoare ale
industriei chimice, din industria alimentară sau zootehnie rezultă nămoluri cu
compoziţii diferite:
-organice (dacă provenienţa este din apele uzate orăşeneşti sau din
industria alimentară);
-anorganice (dacă apele uzate provin din diferite sectoare industriale
ca de exmplu prepararea minereurilor, a cărbunilor etc).
Cantităţile de nămoluri care rezultă sunt din ce în ce mai mari, având
în vedere că nivelul apelor uzate este în jur de 15,5 miliarde metrii cubi, iar
producţia echivalentă de nămol de la apele orăşeneşti este în jur de circa 30
kg/om/an (Gilley-1976). Dacă am păstra proporţia la nivelul populaţiei care
trăieşte în mediul urban în etapa actuală avem o producţie de nămol provenit
din decantarea apelor uriaşă. La nivelul ţării noastre numai la staţia de
epurare a apelor uzate de canalizare de la Glina din Bucureşti, cantitatea de
nămol este estimată a fi de 300 tone/zi substanţă uscată. O dată cu începerea
activităţii acestei staţii (deocamdată nu este funcţională) problema utilizării
acestui nămol va constituii tema unui program special de cercetare cu privire
la utilizarea acestuia în agricultură. La nivelul ţării de la staţiile de epurare
orăşeneşti rezultă o cantitate de 150.000 tone substanţă uscată nămol
(Ştefănescu şi Gueron-1981). Cu căt tehnologiile de epurare ale apelor uzate
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vor fi mai performante, cu atât calitatea acestor nămoluri se îmbunătăţeşte,
iar gradul lor de poluare a solului este mai scăzut, putând fi folosite ca
îngrăşăminte (Luminiţa Ştefănescu, Ştefania Chiriac-1990).

10.4.9. Poluarea solului cu hidrocarburi
Poate avea loc ca urmare a erupţiilor sondelor de extracţie, în jurul
acestor sonde în procesul de exploatare, în jurul rezervoarelor de ţiţei, a
rafinăriilor, pe traseul străbătut de conductele de transport în caz de
defecţiuni etc.
Poluarea solului cu reziduri de petrol se manifestă în principal în
partea superioară a solului. În solurile poluate cu hidrocarburi are loc o
stimulare puternică a microflorei totale, în sensul că bacteriile fixatoare de
azot, cele denitrificatoare şi sulfatoreductoare folosesc petrolul (C. Răuţă şi
S. Cârstea-1983, 1990). În ţara noastră, în perioada actuală, când accidentele
produse pe conductele de transport al petrolului şi derivatelor sale sunt din ce
în ce mai dese, suprafeţele de sol afectate au crescut, situându-se la nivelul a
peste 50.000 hectare, din care 3.000-3.500 hectare scoase definitiv din
circuitul agricol. Ca metode folosite pentru depoluarea cu hidrocarburi şi
redarea în circuitul agricol a acestor terenuri se menţionează:
-colectarea excesului de petrol prin drenare;
-arderea excesului de petrol de la suprafaţă după care se execută o
lucrare de bază a solului pentru a amesteca solul poluat cu cel nepoluat;
-inocularea bacteriană şi fertilizarea puternică mai ales cu
îngrăşăminte cu azot în vederea intensificării ritmului de descompunere a
petrolului etc. (C. Răuţă şi colaboratorii-1990).
10.4.10. Poluarea solului prin eroziune şi alunecări de teren
Consecinţele procesului de eroziune a solului şi alunecărilor de teren
asupra calităţii mediului înconjurător se manifestă prin:
a – pierderea unor cantităţi însemnate de sol;
b – scăderea fertilităţii şi a productivităţii biologice a solului;
c – colmatarea râurilor, lacurilor, bazinelor (lacurilor) de acumulare, a
şoselelor şi a terenurilor situate în aval de locul eroziunii;
d – eutrofizarea lacurilor, răurilor şi bălţilor;
e – diminuarea sau dispariţia vegetaţiei naturale sau cultivate;
f – degradarea stării culturale a terenurilor agricole;
g – apariţia inundaţiilor.
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Eroziunea solului şi pierderea de fertilitate sunt rezultatul practicilor
agricole necorespunzătoare, al sistemelor incorecte de lucrare a solului, a
tehnologiilor şi al unei structuri neştiinţifice de culturi pe de o parte şi al unui
proces natural inevitabil de eroziune a solului pe de altă parte.
Îndepărtarea vegetaţiei care acoperă solul, a perdelelor de protecţie, a fâşiilor
şi hotarelor între sole cu rol în stoparea şuvoaielor de apa precum şi tehnicile
de arat neadecvate au contribuit la accentuarea procesului de eroziune. Anual
o cantitate de 4 miliarde tone de sol de la suprafaţă (aproximativ 15 miliarde
de dolari) se pierde prin fenomenul de eroziune (provocată de apa şi vânt). În
ultimii 50 de ani proximativ 30% din suprafeţele arabile de pe tot globul au
fost pierdute prin eroziune. Solul o dată pierdut este irecuperabil;un
centimetru de sol (în grosime) se formează în 500 de ani sau chiar mai mult,
dar poate fi pierdut într-un singur an. Dimensionarea cantitativă a eroziunii
solului este în jur de 30-100 tone de sol/ha acolo unde nu există nici o formă
de oprire a apei sau văntului care favorizează acest fenomen. În lume peste
430.000.000 hectare/an sunt supuse puternic procesului de eroziune a solului,
până în ceea ce conduce la pierderea acestor terenuri agricole. Până în prezent
suprafaţa agricolă a lumii a scăzut cu peste 2 miliarde de hectare datorită
eroziunii (Ponikov-1980). În ţara noastră terenurile situate pe pante mari de
5% şi care sunt supuse procesului de eroziune (prin apă sau vânt) se cifrează
la circa 6 milioane hectare. Acestea sunt erodate în grade diferite, astfel:
a- 1.900.000 hectare puternic erodate;
b- 3.500.000 hectare în diferite grade de eroziune;
c- 2.500.000 hectare cu potenţial de eroziune.
În România, anual se pierd peste 126 milioane tine de sol, din care cca
23% din fondul de teren arabil, restul de 77% de pe fondul de teren agricol.
Terenurile agricole afectate de alunecări sunt peste 700.000 hectare.
De ce se abordează problema eroziunii solului ca sursă de poluare?
a. Terenurile erodate sunt supuse fenomenului de „deşertificare”, apa
nu mai poate fi reţinută deoarece solurile erodate nu mai au
capacitatea de a reţine apa; vegetaşia nu se mai poate dezvolta,
activitatea microbiologică cu impactul ei asupra vieţii din sol
dispare;
b. Materialul erodat transportat de ape sau vânt colmatează cursurile
de apă naturale sau artificiale, lacuri, bazine de acumulare, sporinf
pericolul inundaţiilor cu diferite materiale nefertile şi toxice, cu
pesticide, îngrăşăminte etc.;
c. Terenurile erodate şi alunecările de teren produc mari pagube
colectivităţilor de oameni (erodarea dealurilor precum şi alunecări
de teren cu sate întregi) pe de o parte, precum şi o poluare
„estetică” a zonelor situate pe pante;

172

d. Materialul erodat constituie sursă de poluare puternică
(eutrofizare) al cursurilor de apă naturale sau artificiale, uneori cu
consecinţe foarte grave.
Eroziunea solului are ca punct de plecare în marea majoritt a
cazurilor, terenurile agricole. Dar acestea se pot manifesta şi la nivelul
drumurilor, aşezărilor urbane a cursurilor de apă, cât şi asupra terenurilor
necultivate sau spaţiile industriale. Lipsa cunoştiinţelor fermierilor cu privire
la conservarea solurilor sau lipsa resurselor financiare pe care aceştia ar
trebui să le investească ăn măsuri de conservare a solului împotriva eroziunii,
precum şi faptul că multi fermieri nu sunt dispuşi să investească în aceste
măsuri de protejare dacă este mai mare costul decât beneficiul reprezintă una
din cauzele declanşării şi accentuării fenomenului de eroziune. Procesul de
poluare a solului prin eroziune şi alunecări poate fi stăvilit prin protejarea
solului cu covor vegetal viu sau mort, prin lucrări ale solului efectuate pe
curbele de nivel, prin practicarea sistemului de cultură în fâşii, cu sau fără
benzi înierbate, prin practicarea sistemului de agricultură ăn valuri sau
agroterase, ănfiinţarea de perdele de protecţie sau garduri de reţinere a apei.
10.4.11. poluarea solului prin sărăturare, prin acidifiere, prin
exces de apă, prin exces sau carenţe de elemente nutritive şi prin
compactare
Toate fenomenele de acidifiere a solului, de sărăturare a solului, de
compactare precum şi de carenţele în elemente nutritive sunt poluante,
deoarece acţiunea acestora conduce la dereglarea funcţionării normale a
solului ca mediu de viaţă şi ca suport al vieţii.
Procesul de acumulare a sărurilor solubile şi a sodiului schimbabil în
cantităţi mari conduce la sărăturarea solului. De obicei procesul de sărăturare
este accentuat în zonele secetoase, aride, ca urmare a realizării de irigaţii
excesive etc. La noi în ţară poluarea solului prin sărăturare se manifestă pe
aproape 454.000 hectare teren agricol din care 274.000 hectare teren arabil.
Procesul de aicidifiere a solului se porduce din mai multe cauze, una
dintre acestea constituind-o intensificarea agriculturii prin folosirea unor
cantităţi mari de îngrăşăminte minerale cu azot, fiziologic acide.
Procesul de poluare a solului datorită execsului de apă se produce
atunci când capacitatea maximă a solului de înmagazinare a apei accesibile
este depăşită, iar excedentul de apă bălteşte, sau se infiltrează în apa freatică
sau se scurge la suprafaţă. Excesul prelungit de umiditate în sol duce la
apariţia fenomenelor de gleizare (în condiţii de anaerobioză şi nivel al apei
freatice ridicat), fenomen deosebit de dăunător, deoarece în acest proces pot
apărea compuşi toxici care ănhibă viaţa din sol şi nutiţia plantelor.
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Poluarea solului prin exces sau carenţe de elemente nutritive se
evidenţiază prin diferite disfuncţionalităţi ale vieţii plantelor care se
exteriorizează prin cloroze, pigmentarea frunzelor, diferite necroze, precum şi
prin diferite forme şi mărimi ale plantelor. Efectul elementelor nutritive
asupra plantelor şi impicit asupra producţiei este ilustrat în figura 10.6, din
care se poate evidenţia efectul pozitiv sau negativ al insuficienţei, cât şi al
abundenţei acestora asupra plantelor. Excesul de îngrăşăminte chimice este
dăunător atât plantei de cultură şi datorită pericolului pe care îl prezintă faptul
că acesta pot să ajungă în apele freatice sau apa potabilă, provocînd
intoxicaţii sau otrăvirea cu nitriţi(methemoglobina la copii sau cancer pe
traiectul digestiv la adulţi etc).
Poluarea solului prin compactare se datorează efectuării lucrărilor de
bază ale solului cu utilaje grele în condiţii de umiditate necorespunzătoare
(umiditate mare) şi afectează structura solului, aerarea şi permeabilitatea,
regimul termic, hidric şi nutriţie al solului etc. Toate aceste „deranjamente”
ale însuşirilor solului constituie fenomene de poluare.
10.4.12. Poluarea solului cu pesticide
Una din verigile tehnologice din orice cultură agricolă pentru
obţinerea de producţii mari o constituie combaterea bolilor , buruienilor şi
dăunătorilor , combatere care se realizează cu ajutorul produselor pesticide.
Aplicarea acestora se face pe baza unor reguli ştiinţifice riguros stabilite care
ţin cont de plantă şi de caracteristicile acesteia, de sol ţi de proprietăţile sale,
de momentul de aplicare, de doză şi de echipamentul folosit etc. Pierderile
cauzate de aceşti dăunători (buruieni, boli şi insecte) asupra culturilor
agricole sunt foarte mari (fig. 10.6). În prezent utilizarea pesticidelor în
agricultură (în condiţiile optimizării acestora) este o practică uşoară,
economică şi benefică.

Fig. 10.6. Pierderile mondiale de recoltă la principalele 8 culturi, 1988-1990
(sursa orke et al 2Crop production and Crop Protection”-1999)
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Pesticidele se aplică la sol sau pe partea foliară a plantelor. De la
aplicare până la degradare aceste produse parcurg diferite căi în ecosisteme.
Aceste căi, redate în figura 10.7, arată că până la epuizarea totală a acestora şi
dispariţia lor, drumul este extrem de lung şi uneori destul de complicat.

Figura 10.7. Circulaţia pesticidelor în natură (Fishbein,1974)
Idela ar fi ca după aplicare şi realizarea scopului urmărit (de
combatere a bolilor, a buruienilor sau dăunătorilor) acestea să dipară fără a
lasa urme. Fiind toxice acestea reprezintă un risc pentru sol, apa, aer, plante
şi animale şi, în ultimă instanţă pentru om. Probleme privind poluarea solului
cu pesticide ridică în special produsele cu efect rezidual, cele care se folosesc
în doze mari şi cele greu metabolizabile pe cale microbiologică, care pot fi
preluate de curenţii de aer, apă, vieţuitoare şi pot fi transmise mai departe.
Pericol potenţial de poluare prezintă toate pesticidele dacă nu se respectă
dozele şi epocile de aplicare a acestora. O situaţie aparte privind poluarea
solului cu pesticide se înregistrează pe solurile nisipoase sau cu nivelul apelor
freatice la suprafaţă. Ca o consecinţă a acestui aspect spre exemplu în
România erbicidele reziuale pe bază de atrazin au un circuit special de
aplicare, în sensul ca pe solurile care au sub1% conţinut în humus este
interzisă utilizarea lor, iar pe solurile care au peste 1% conţinut în humus se
poate utiliza nu mai mult de 1 kg substanţă activa pe hectar.
Pe langă solurilor cu pesticide, un fenomen destul de periculos şi cu
consecinţe dezastroase în viitor îl constituie scăderea conţinutului în humus al
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solului precum şi trecerea terenurilor arabile şi forestiere (pădurile) în alte
folosinţe. Micşorarea suprafeţelor de păduri tropicale sau din alte ,zone ale
Terrei contrinuie la schimbarea echilibrelor ecologice mondiale.
10.5. Măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării solurilor.
Activitatea de monitorizare a solurilor în Româania
Pentru identificarea şi caracterizarea fenomenelor ce afectează
calitatea solului se au în vedere următorii parametrii: pH-ul solului,
conţinutul în azot, fosfor şi potasiu, conţinutul în metle grele, nitraţi, fluor,
contaminarea cu agenţi patogeni etc. Această sarcină de monitorizare a
calităţii solului este în responsabilitatea Institutului de Cercetări de Pedologie
şi Agrochimie. Sistemul de monitoring pentru solurile din România
realizerază:
- Urmărirea sistematică a caracteristicilor colective ale solului şi
tendinţa acestora în zonele afectate de activitatea umană şi în alte
zone;
- Prognoza evoluţiei stării de calitate a solurilor;
- Avertizarea organelor interesate în cazul unor evoluţii periculoase
în vederea prevenirii şi limitării efectelor;
- Furnizarea de date pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care
generează fenomenele de poluare în vederea realizării măsurilor
de limitare şi atenuare a pagubelor;
- Urmărirea în dinamică a măsurilor de prevenire şi combatere
bazate pe datele furnizate de sistemul central de monitorizare;
- Asigurarea de date necesare fundamentării Programului Naţional
pentru Protecţia Mediului Înconjurător cu privire specială la
resrsele de sol mai ales cele folosite în producţia vegetală;
- Furnizarea de date necesare privind poluarea de fond sau globală
pentru a fi stransmise Sistemului Internaţional de Referinţă din
cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Mediul Înconjurător
sau altor organisme cu care România cooperează (C. Răuţă, S.
Cîrstea-1983, D. Şchiopu-1997).
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INTREBĂRI:
1. Care sunt funcţiile solului? Exemple.
2. Care sunt principalele forme de poluare a solului prin activităţi
agricole?
3. Cum se realizează poluarea cu pesticide a solului? Câteva măsuri de
prevenire dar şi de combatere.
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11. BIOINDICATORII
CUVINTE CHEIE:
- plante bioindicatori
- animale bioindicatori
OBIECTIVE:
- înţelegerea importanţei plantelor bioindicatori în
procesul de depoluare
11.1. Generalităţi. Noţiune. Condiţii
Un bioindicator este un organism (sau o comunitate de organisme)
care acţionează prin modificări la prezenţa unei substanţe toxice (indicatori
de efecte sau de reacţie) sau care concentrează acea substanţă toxică
(indicatori de acumulare) (W. Funke, G. B. Feige şi col., 1998).
Modificările suferite de mediu pot fi abordate pe două căi:
a) Prin măsurări directe, instrumentale, ale principalilor ecofactori
(factori fizici şi chimici) din aer, apă şi sol, măsurări realizate continuu sau pe
perioade de timp bine definite, în scopul determinării gradului de variaţie a
factorilor cercetaţi şi al înţelegerii cauzelor respectivelor variaţii;
b) Prin deducerea schimbărilor ce au apărut în structura, funcţiile,
numărul de indivizi şi modul de asociere a organismelor vii vizate
(microorganisme; plante şi animale, luate ca entităţi individuale, sau ca
populaţii sau comunităţi de specii), ca urmare a unor interacţiuni specifice cu
mediul. Se poate face un pas mai departe testându-se, direct pe teren sau în
laborator, compatibilitatea cu mediul a diferitelor substanţe ce interacţionează
cu organismele vii.
Ambele abordări constituie părţi componente ale unui cuprinzător
sistem de informaţii de mediu, prin care se pot recunoaşte pericolele şi
furniza organelor administrative un sprijin substanţial pentru evitarea şi
înlăturarea lor.
În principiu, în decursul ciclului său de viaţă, orice specie
reacţionează la modificările majore pe care le suferă habitatul ei, dezvoltând
diferite mecanisme de adaptare sau acomodare. Totuşi dacă analizăm speciile
în mod separat, observăm diferenţe considerabile în ceea ce priveşte
capacitatea lor de a suporta modificările mediului; speciile stenobionte sunt
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mai potrivite pentru a fi utilizate ca bioindicatori decât speciile euribionte,
primele având o plajă de toleranţă mai mică faţă de schimbările din mediul
lor.
Pentru a putea descoperi prezenţa substanţelor toxice antropogene se
utilizează fie indicatori cu sensibilitate mare (indicatori de reactivitate), fie
indicatori de acumulare, aceştia din urmă, mai puţin sensibili, dar capabili să
acumuleze substanţele dăunătoare. Depistarea substanţelor toxice poate fi
realizată fie prin monitoring pasiv, prin care se cercetează speciile existente
în ecosistem, fie prin monitoring activ, prin care organismele studiate sunt
păstrate în viaţă prin metode standardizate, pentru a fi ulterior expuse
stresului fizic sau contaminării.
Prin organism test se înţelege, în primul rând, un animal sau o plantă
ce este utilizat(ă) în cadrul unor experienţe standardizate de laborator.
Organismele individuale, populaţiile sau asociaţii ale acestora (biocenoze,
simbioze) pot ”furniza informaţii” atât despre prezenţa cât şi despre
intensitatea anumitor factori ecologici. Informaţia propriu-zisă constă în
prezenţa sau absenţa respectivului organism test, sau în dezvoltarea,
respectiv diminuarea numerică a acelui organism.
Organismele test dintr-un ecosistem de referinţă trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să fie reprezentative;
b) să fie cosmopolite (răspândire mare);
c) să fie suficient de abundente;
d) să aibă o poziţie trofică clară;
e) să aibă stabilitate temporară;
f) să fie genetic omogene;
g) să fie sensibile la acţiunea substanţelor chimice;
h) modificările pe care le suportă să fie uşor şi precis
măsurabile.
Cadrul conceptual în care se înscrie utilizarea unui bioindicator este
definit de Comitetul asupra Indicatorilor Biologici al Consiliului Naţional de
C ercetare American. Acest cadru permite identificarea celor trei tipuri de
bioindicatori enunţaţi.
11.2. Plantele ca bioindicatori
O importanţă deosebită în metodele actuale de supraveghere a
mediului o au plantele superioare utilizate ca organisme indicatoare (ele pot
fi utilizate atât în acţiunile de identificare, cât şi în cele de determinare
cantitativă a substanţelor toxice).
Efectul imisiilor este semnalat prin acumularea noxelor la nivelul
diferitelor structuri organice, prin tulburările apărute în procesele fiziologice
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şi biochimice ale celulei, prin modificări submicroscopice şi morfologice ale
organitelor celulare şi diferitelor organe, sau prin efectele produse asupra
organismului în ansamblul său.
Pe lângă efectele produse în organismele individuale la diferite
niveluri morfo-funcţionale, mai trebuie observate şi modificările produse în
compoziţia pe specii şi structura fitocenozelor, sau chiar modificările unui
întreg ecosistem. Prin monitoring pasiv se observă imediat reacţiile
indivizilor sau grupele de organisme. Deşi prin acţiune biochimică,
fiziologică şi morfologică pot apărea reacţii specifice foarte pronunţate la
anumite noxe din aer, bioindicaţia nespecifică devine extrem de importantă
datorită complexităţii ecofactorilor din locul de origine. De asemenea, de
mare ajutor în diagnosticarea prin analiză cauzală sunt simptomele de
vătămare. Prin acestea, diagnoza poate fi considerabil uşurată dacă se cunosc
reacţiile plantelor pentru fiecare dintre componentele mediului.
Dacă unele plante dezvoltă strategii de rezistenţă, altele au capacitatea
de a realiza acumulări selective de substanţe dăunătoare.
Cele prezentate până acum s-au referit la reactivitatea organismelor
luate ca indivizi. În evaluarea efectului real al imisiilor, cercetarea
biocenozelor (cu precădere a comunităţilor de plante) îşi are importanţa sa.
Parametrii utilizaţi în studiul efectului imisiilor sunt: modificarea
componenţei specifice a biocenozei şi modificarea mecanismului de
structurare a fitocenozei.
Pentru ca reacţiile plantelor la anumite imisii să fie cât mai corect
interpretate, în codiţii de reactivitate stimulată prin factorii endogeni şi
exogeni şi pentru a putea repeta cât mai exact observaţiile, s-a recurs la
expunerea plantelor la condiţii standardizate în ceea ce priveşte imisiile. Cel
mai cunoscut exemplu de standardizare a modului de a cultiva şi a expune
plantele la acţiunea imisiilor este procedeul dezvoltat la Scholl pentru cultura
ierbii standard. Prin acest procedeu, raigrasul (Lolium multiflorum ssp.
Italicum) este însămânţată şi lăsată să crească într-un recipient alimentat cu
apă în modul “flux constant”. Este important de ştiut că, studiind substanţele
dăunătoare acumulate în raigras, se pot deduce cauzelor vătămărilor produse
de imisii asupra ei, se pot descoperi pericolele potenţiale pentru alte specii de
plante, dar şi pericolele ce-i pândesc pe oameni şi animale dacă respectivele
plante intră în lanţul trofic. În afară de iarbă, în monitoringul activ se
utilizează şi alte plante superioare ca indicatori de acumulare (de exemplu,
varza furajeră – Brassica oleracea acephala, ca indicator pentru substanţele
aromatice policiclice).
Spre deosebire de indicatorii de acumulare, prin indicatorii de reacţie
se poate face o selecţie a celor mai sensibile specii de plante. De exemplu,
pentru a “simţi” ozonul la nivelul globului se utilizează tutunul, cu precădere
varietatea foarte sensibilă Bel W3. Dovada prezenţei ozonului este pătarea
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(prin necrozare) feţei superioare a frunzelor. În cazul otăvirii cu PAN
(peroxiacetilnitrat), proba se face cu urzică (Urtica urens) şi cu plantele de
păiuş (Poa annua).
Destul de frecventă este introducerea sistemului standardizat de
dozare a unui bioindicator: din reacţiile diferite ale unor specii indicatoare
expuse simultan noxei de studiat (deşi sensibilităţile la noxă sunt
caracteristice fiecărei specii), pot fi identificate pe baza simptomelor apărute,
anumite componente ale imisiei, stabilindu-se totodată şi doza lor efectivă.
În utilizarea plantelor ca indicatori standardizaţi, pe lângă expunerea în vase
sau pe parcele fără aer filtrat, se are în vedere şi expunerea indicatorului în
sisteme cu aer filtrat şi nefiltrat. Ca exemplu pot fi date camerele
transportabile de testare.
Chiar în prezenţa unor imisii cu compoziţie complexă, prin folosirea
unor plante indicator cu sensibilitate specifică şi a unor sisteme speciale de
filtrare se pot evalua componentele active ale substanţei dăunătoare, ca şi
potenţialul de vătămare. Există sisteme de aparate de supraveghere cu şi fără
filtrarea aerului, dintre care amintim “open-top-chamber” şi “zonal air
pollution system” (ZAPS) (W. Funke, G. B. Feige, 1995).
Plantele superioare sunt bune indicatore ale substanţelor dăunătoare
nu doar în ecosistemele terestre, ci şi în cele acvatice. Există numeroase
cercetări în domeniul utilizării plantelor acvatice ca indicatori de acumulare
pentru metalele grele (R. Sharma, 1997, S. Deshpande, 1996).
Trebuie de asemenea arătat că, pe lângă rolul de indicatori ai
acţiunilor antropogene asupra lor, plantele superioare sunt foarte sensibile la
modificările apărute a în locul lor de origine (mediul lor natural)
11.3. Indicatori de metale grele (metalofite = calcofite).
Metalele grele cu acţiune biologică relevantă (greutate specifică peste
5,0) sunt următoarele: Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, Ni, V, Cd, As, U, Pb, T1, Cr,
Hg şi Ag. Unele dintre aceste metale (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, Ni, V) sunt
esenţiale ca microelemente nutritive în activitatea enzimatică şi în procesele
de sinteză din metabolismul plantelor. Concentraţii peste normal ale
metalelor grele rezidente în sol sau pe subterane afectează capacitatea
plantelor de a coloniza un sol. Pentru a se fixa în locuri încărcate cu metale
grele, plantele dezvoltă două tipuri de strategii: strategiile de “evitare”
(avoidance), respectiv de “tolerare” (tolerance):
- Strategia de evitare: planta încearcă să scape de factorul de stres,
sau să-l ţină departe, prin preluarea substanţelor dăunătoare şi fixarea lor
limitată în rădăcini;
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- Strategia de tolerare: planta se expune complet factorului de stres,
dar ea suportă stresul prin măsuri interne de protecţie şi adaptări (de exemplu,
se sintetizează proteine şi lipide rezistente la respectivul factor).
Puţine specii de plante superioare au dezvoltat, de-a lungul evoluţiei
lor, mecanisme de apărare, respectiv de toleranţă faţă de metale grele, care,
înainte de toate, sunt toxice pentru enzime. Minele de plumb, zinc şi cupru,
sau haldele acestora, sunt amplasamentele din Europa Centrală unde se
găsesc calcofitele (indicatori ai metalelor grele). Cercetărri în domeniu au
fost efectuate de H. Rooels (2000), D. Chettle,(2000), G. Parcker,1917, etc.
11.4. Indicatori ai radionuclizilor.
Plantele inferioare perene (lichenii şi muşchii) sunt şi buni
bioindicatori ai radionuclizilor. Cu organisme longevive care, în cazul
lichenilor, nu dispun de nici un fel de mecanism de eliminare a cationilor, ele
acumulează cationii substanţelor dăunătoare de origine antropogenă. În toată
lumea, lichenii conţin şi astăzi radioizotopi cu timpi lungi de viaţă, rezultaţi
din testele nucleare efectuate în atmosferă în anii ’60 (în special Cs). O
actualitate imediată au căpătat metodele de detectare a radionuclizilor după
accidentul reactorului de la Cernobâl, din aprilie 1986, prin efectele
dezastruoase produse atunci. Cunoscându-se spectrul de radionuclizi din
emisia primară, se pot determina, chiar şi după multe decenii, mărimea
depunerilor de radionuclizi prin cădere (“fall-out”) şi spălare (“rain-out”), pe
baza prezenţei radionuclizilor cu timp lung de viaţă (timp de înjumătăţire).
Valoarea din 1992 a ratei de dezintegrare a radionuclizilor acumulaţi în urma
accidentului de la Cernobâl (în special Cs) corespunde unei proporţii de circa
7% din depunerea primară totală ( W. Funke, G. B. Feige, 1995).
11.5. Animalele ca bioindicatori
Animalele reacţionează la diferite modificări ale mediului
înconjurător. Pentru a fi recunoscute, transformările fundamentale petrecute
trebuie să fie suficient de semnificative. De multe ori, capacitatea mare de
reacţie a animalelor constituie un dezavantaj în a indica factorii individuali de
stres. În astfel de cazuri, cele mai utile sunt cercetările de detaliu asupra
animalelor marine, de apă dulce şi terestre, de diferite apartenenţe de
sistematică şi troficitate, realizate pe perioade îndelungate.
11.5.1. Animalele acvatice.
Animalele acvatice reacţionează la substanţele dăunătoare din mediul
lor cu o sensibilitate mult mai mare, de regulă, decât a animalelor terestre.
Aceasta se datorează următoarelor cauze:
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a) epiderma animalelor acvatice este, în mare măsură, hidrofilă pe
tot corpul sau pe anumite porţiuni de (exemplu, în zona branhiilor). De multe
ori, aceste animale au păr ciliar, iar suprafaţa corpului lor se măreşte prin
existenţa unor microcili;
b) lipsesc în mare măsură structurile (organele) care servesc la
protecţia împotriva uscării;
c) respiraţia cutanată joacă un rol însemnat şi la vertebrate;
d) la nevertebrate este răspândită ingestia pe cale parenterală a
substanţelor anorganice şi organice.
Substanţele toxice din apele reziduale industriale şi comunale pot face
dificilă aprecierea calităţii apei. Determinarea calităţii apelor se realizează
prin teste de laborator. S-a dovedit că animale aflate pe diferite trepte de
dezvoltare sunt potrivite pentru realizarea testelor de laborator (de exemplu,
ciliatele, viermidienii rotiferi, dafniile şi peştii). În multe cazuri, mărimea
urmărită în cadrul testului este mortalitatea animalelor de test.
Compatibilitatea organismului cu anumite substanţe specifice este indicată
prin raportare la valoarea LCS50, adică la concentraţia la care 50% din
indivizii intoxicaţi mor. Alte procedee de testare constau în determinarea
frecvenţei respiraţiei unui organism, a gradului său de activitate, sau chiar a
atitudinii sale. De mare interes în context se bucură aşa-numitul test de
semnalizare la peşti, ce se bazează pe înregistrarea impulsurilor electrice ale
ştiucii de Nil (Gnathnemus petersi); în combinaţie cu alte organisme de test,
rezultatele obţinute cu acest animal sunt foarte bune.

11.5.2. Animalele terestre.
La numeroase specii de animale terestre, din aproape toate grupele
sistematice şi grupelor trofice, modificările mediului natural produc
răspunsuri semnificative. Cele mai potrivite sunt organismele ce au o
caracteristică ieşită din comun (mărime, culoare, cântec, etc.), care manifestă
şi un comportament de statornicie faţă de spaţiul lor vital (de exemplu,
fluturi, lăcuste, albine, lilieci, păsări). La aceste organisme, prezenţa sau
absenţa mediului propriu le afectează existenţa, furnizând astfel informaţii şi
asupra calităţii spaţiului vital.
De exemplu, în timp ce ploile acide produc modificări mai mult sau
mai puţin latente asupra faunei din sol, prin îmbogăţirea cu calcar a solurilor
acide (de exemplu, în pădurile de molid) apar reacţii extrem de rapide şi
puternice ale multor animale din sol: râmele enchitreide şi alţi câţiva
distrugători ce participă la procesele de descompunere se retrag rapid când
solul devine acid, ceea ce nu poate rămâne fără consecinţe pentru alte
organisme.
Esenţială în utilizarea bioindicatorilor este standardizarea metodelor
de lucru. Cu animalele acvatice, acest lucru s-a realizat deja, iar pentru cele
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terestre există o serie de procedee care ar fi adecvate din acest punct de
vedere (W. Funke, G. B. Feige, 1995).
Colectarea animalelor din sol este foarte importantă şi ea se face, de
regulă, prin examinarea unor probe mici de sol obţinute prin flotaţie sau alte
procedee de extracţie.
Pentru colectarea în aer liber există procedee specifice ce se bazează
pe activitatea locomotorie a artropedelor sau pe anumite performanţe legate
de capacitatea de orientare a animalului urmărit, dar acestea dau rareori
rezultate cantitative.
Pentru cercetările de lungă durată, abundenţa ascunzătorilor şi gradul
de activitate al unei specii pot fi relativ uşor utilizate, în cadrul suprafeţele pe
care speciei i se testează rezistenţa. Numărul fluctuant de specii colectate pe
m2 şi an oferă dovezi despre relaţiile de concurenţă, sau despre raporturile
pradă/prădător sau parazit/gazdă. La rândul lor, acestea furnizează informaţii
valoroase asupra modificărilor de profunzime din ecosistem, care nu se
datorează doar acţiunii umane, ci şi factorilor climatici. Şi la alte grupe de
animale se pot folosi, în cadrul unor cercetări de lungă durată, fluctuaţiile
numărului de indivizi (de exemplu, la păsări - numărul de perechi care
clocesc) ca indicator al modificărilor spaţiului vital al speciei.
11.6. Comunităţile de animale ca indicatori
Cercetările de taxonomie şi ecologia populaţiei prezintă în practică,
un interes foarte mare. Este cazul, de exemplu, unui număr mare de metode
de lucru dedicate microorganismelor din sol şi din apele subterane. În centrul
acestor cercetări stau performanţele, respiraţia şi biomasa bacteriilor şi
ciupercilor participante la circulaţia materiei (circulaţia substanţelor). În acest
context, determinarea conţinutului de ATP în probele de sol şi de ape
subterane se realizează foarte des. În condiţiile unor precizii bune la
măsurare, avantajul acestor procedee constă într-o repetabilitate bună, şi întrun interval foarte scurt.
Pentru a semnala substanţele dăunătoare, naturale sau antropogene,
precum şi efectul lor toxic, cele mai potrivite sunt animalele vertebrate
deoarece:
- ele dau cantităţi mari de material pentru analiză;
- multe dintre ele reprezintă o importantă sursă de hrană animală
pentru om (de exemplu, peştii, vânatul, animalele domestice);
- unele din efectele toxice produc reacţii comparabile şi la om;
- mai ales speciile “fidele” mediului lor natural pot da informaţii
asupra prezenţei substanţelor dăunătoare din regiuni întregi, datorită
capacităţii lor de a integra şi de a monitoriza substanţele respective;
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- datorită migrării lor pe arii întinse şi a conexiunilor ce apar în lanţul
trofic, multe dintre aceste animale dau informaţii asupra răspândirii
substanţelor dăunătoare în întreaga biosferă.
Şi unele nevertebrate (de exemplu, scoicile) dau indicii asupra
răspândirii substanţelor toxice pe spaţii întinse, sesizând gradientul
conţinutului de substanţe dăunătoare.
Dintre nevertebrate, consumatorii primari (consumatori de plante şi
detritus) sunt mai potriviţi ca indicatori decât cei secundari (prădători şi
paraziţi). Aceasta deoarece consumatorii primari trăiesc, de regulă, cu hrană
relativ săracă în energie şi substanţe nutritive. Pentru menţinerea
metabolismului lor, aceste animale au nevoie de mari cantităţi de hrană; astfel
acumulând în corpul lor, pe lângă elementele nutritive esenţiale, şi cantităţi
apreciabile de elemente potenţial toxice. Din contră, consumatorii secundari
au o hrană mai bogată în energie şi în substanţe nutritive, iar pentru
menţinerea metabolismului şi a structurii lor, sunt necesare doar cantităţi
relativ scăzute de hrană. Acumularea ulterioară de elemente potenţial toxice,
cel puţin la speciile care trăiesc puţin este, în general, exclusă.
Melcii şi gândacii (carcalacii) acumulează, pe lângă Cd şi Pb, mai ales Cu şi
Zn. Şi albinele sunt bune indicatoare de acumulare deoarece ele colectează
hrană de pe suprafeţe întinse de studiu.
Păsările şi mamiferele acumulează Pb, Cd, Hg şi Sr radioactiv, mai
ales în rinichi şi/sau în oase. La păsări inclusiv penele pot fi indicatori de
elemente grele. La mamifere se folosesc pentru comparaţie probe din firele
de păr.
Printre substanţele organice cu efect toxic se evidenţiază
hidrocarburile halogene şi alţi compuşi aromatici. Aceste substanţe sunt
răspândite pe tot globul, iar acţiunea lor este adesea letală chiar de la punctul
de intrare în lanţul trofic. Vertebratele (peşti, păsări, mamifere) sunt în mare
măsură expuse în acest caz; ele acumulând substanţele toxice în special în
ficat şi în ţesutul gras. La păsările de pradă, acumularea de hidrocarburi
clorurate are consecinţe asupra formării cojii (grosimea şi tăria cojii) ouălor
şi asupra vitalităţii embrionilor şi a puilor. La mamifere, o mare parte din
substanţa acumulată se transmite puilor prin lapte.
Rezultate privind domeniile de utilizare a bioindicatorilor, utilitatea
lor şi limitele impuse sunt prezentate în numeroase lucrări de specialitate (P.
Azotte,2001, E. Dewailly, T. Kosatskz, 2001,J. P. Weber, 2001,G.
Carrier,2001, T Fennel,2001, R. Tardif, 2001 ; B.J. Schuring, 1972, H.
Jenner, 1989, D.B. Haris, 1986, J. Henson, 1985, D. Gruber, 1981, R.S.
Raina, 1996, L. Munteanu, M Ştirban, 1997 etc).
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ÎNTREBĂRI:
1. C e sunt plantele bioindicatori? Exemple.
2. Ce sunt plantele metalofile?
3. Care sunt strategiile de evitare sau tolerare la plante?
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12. ECOSISTEME AGRICOLE
(AGROECOSISTEME)
CUVINTE CHEIE:
-agroecosistem
- ecosistem natural
- asolamentul
OBIECTIVE:
-imporanţa agroecosistemelor pentru viitorul inginer
agronom
- înţelegerea principalelor caracteristici ale agriculturii
ecologice
12.1. Consideraţii generale.
Din punct de vedere ecologic ecosistemul agricol poate fi considerat
un concept dintre cele mai dificile de elaborat şi înţeles.
Abordarea ecosistemului agricol se poate face numai cu o raportare
permanentă la câteva elemente esenţiale:
• compararea cu un ecosistem natural;
• artificializarea treptată a spaţiului ocupat (landşaftului), pe baza
cerinţelor economice;
• cunoaşterea evoluţiei agroecosistemelor;
• dependenţa existenţei lor în funcţie de evoluţia tehnologiilor
agricole şi perfecţionarea tehnicienilor.
Termenul de ecosistem agricol sau agroecosistem are ca etimologie
(după I. Puia şi col. 2001), cuvintele de origine grecească agros - agron =
câmp, aşezare; oikos = casă; systema = sistem. Din semnificaţia acestor
cuvinte am putea spune că ecosistemul agricol (agroecosistemul) reprezintă
câmpurile sistematizate, amenajate din preajma casei (aşezărilor rurale).
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12.2. Definiţii. Clasificare
Agroecosistemul, este o unitate funcţională a biosferei creată de om în
scopul obţinerii de produse agricole şi prin aceasta este dependentă de om.
(după I. Puia şi V. Soran, 1998)
Agroecosistemul, este o unitate ideală ce aparţine mezocosmosului
ecologic fiincă are o structură vegetaţională simplă cu graniţe bine conturate
şi cu intrări şi ieşiri de substanţe agrochimice bine dirijate de om (după J.
Edward Kormondy, 1996, citat de I. Puia şi colab. 2001).
Agroecosistemul, sustenabil este acela care îşi poate menţine indefinit
în timp resursele fundamentale prin mijlocirea cărora se autosusţine pe baza
şi a unui minimum de intrări artificiale din exterior. Cu ajutorul acestor
minime intrări el suplineşte autocontrolul intern (natural) de reglare al
efectelor dăunătorilor şi bolilor şi totodată grăbeşte restabilirea după
perturbările proceselor agroecologice provocate de cultivare şi recoltare,
( după St. Gliessman, 1999, citat de I. Puia şi colab. 2001)
Clasificarea ecosistemelor
În tabelul 12.1. sunt prezentate tipurile de ecositeme (după I. Puia şi col.
2000).
Tabelul 12.1
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Ecosisteme seminaturale au apărut pe baza folosirii unor ecosisteme
naturale pentru păşunat sau ca sursă de furaje pentru animale.
Ecosistemul agricol (agroecosistemul) apare ca un efect al acţiunii
antropice de defrişare şi desţelenire a unor ecosisteme naturale, în scopul
cultivării acestora.
Agricultura a început în biotopurile bine aprovizionate în resurse
(solurile fertile din luncile râurilor , zone inundabile, baza pantelor). Atunci
când resursele pentru cultivarea plantelor nu au mai putut fi asigurate pe cale
naturală, se luau in cultură alte suprafeţe, iar mai târziu când acest mod de
lucru nu a mai fost posibil, sa trecut la aplicarea de resurse din afara
sistemului (îngrăşăminte, seminţe, etc.), un câştig din punct de vedere
ecologic a fost integrarea cultivării plantelor cu creşterea animalelor.
Tehnoecosistemul, a apărut ca urmare a creşterii producţiilor plantelor
cultivate prin aplicarea de tehnologii performante ceea ce a permis reducerea
suprafeţei necesare asigurării hranei unui individ şi posibilitatea concentrării
populaţiilor în aşezări mari – sate, oraşe.
12.3. Structura agroecosistemelor
Agrobiotopul – cuprinde pajistile artificiale şi terenurile cultivate. La
nivel planetar ele ocupă de regulă cele mai favorabile biotopuri fiind extinse
pe circa 30 % din suprafaţa uscatului( aproximativ 4,5 miliarde ha), din care
1,5 miliarde ha sunt ocupate de culturile agricole iar 2 miliarde ha de pajişti
cu diferite grade de intervenţie antropică.
Agrobiocenoza, sau biocenoza ecosistemului agricol se deosebeşte prin
câteva caracterisztici faţă de cea a unui ecosistem natural. Producătorul
primar – planta cultivată este reprezentată de regulă printr-o singură specie,
(figura 13.1). Numărul lanţurilor trofice este redus şi cu puţine niveluri
trofice, cel mai adesea 2-3. Agrobiocenozele sunt create şi întreţinute de om,
ele urmând o dezvoltare dirijată de cerinţele economice şi mai puţin de cele
ecologice, fapt ce determină împărţirea biocenozei în niveluri trofice
independente, cu o întrerupere a ciclurilor biogeochimice şi care sunt
întreţinute în mod artificial prin intervenţie antropică şi cu costuri energetice.
Elementele constitutive ale agrobiotopului şi agrobiocenozei
Sola reprezintă elementul principal al ecosistemului agricol, având o
suprafaţă bine delimitată, prezintă însusşiri omogene, şi sunt aplicate aceleaşi
intervenţii antropice. În condiţiile aplicării unui system de producţie evoluat,
acest nivel primar al ecosuistemului agricol este încadrat în nivele de
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complexitate mărită (asolament, fermă sau exploataţie agricolă, , complexe
agrozootehnice şi agroindustriale ).
Asolamentul este format dintr-un număr variabil de sole, funcţie de
structura culturilor adoptate şi durata rotaţiei practicate. Asolamentul are o
suprafaţă bine delimitată şi de regulă omogenă .
Ferma, în funcţie de dimensiune şi specificul producţiei poate avea
unul sau mai multe asolamente. Nivelul bioproductiv este direct dependent de
baza tehnică şi tehnologia aplicată, gradul de pregătire al fermierului şi de
strategia decizională.
Pentru realizatrea circuitului substanţei şi energiei în interiorul expoloataţiei
se recomandă integrarea sectorului producţiei vegetale cu cel zootehnic.
Complexele agrozootehnice şi agroindustriale, sunt ecosisteme care pe
lângă energia naturală necesită mari susţineri energetice din partea omului,
prin combustibili ingrăşăminte, pesticide. Sistemul managerial find cel care
asigură controlul structural şi funcţional al acestora.

Figura 12.1
A. culturi intercalate (policultură) porumb + dovleci
B. monocultură porumb
12.4. Însuşirile ecosistemelor agricole
Ecosistemele agricole au aceleaşi însuşiri cu ecosistemele naturale,
dar cu anumite particularităţi.
1. Caracterul istoric.
Biocenoza şi biuotopul ecosistemului agricol au un anumit istoric.
Fermierul poate lua cele mai bune decizii, numai cunoscând modul de
evoluţie al ecosistemului, cauzele care au determinat anumite transformări.
2. Caracterul informaţional.
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Ecosistemului agricol, are capacitatea de a recepţiona, prelucra,
transmite şi stoca informaţia primită din mediu. Prin atmosferă şi sol sunt
transmise biocenozei informaţii privind modul de aprovizionare cu apă şi
substanţe nutritive, temperatura etc. spre deosebire de ecosistemele naturale
în ecosistemul agricol omul intervine în a dirija condiţiile de viaţă spre un
nivel optim. Introducerea în biocenoză de soiuri şi hibrizi adaptaţii la secetă,
ger, atac de boli ş.a., deterrmină creşterea nivelului informaţional.
3. Echilibru dinamic.
Sistemele biologice sunt sisteme deschise, adică au în permanenţă
schimburi dd energie şi substanţă cu mediul înconjurător.existenţa biocenozei
depinde de capacitatea acesteia de a transforma condiţiile de mediu în
condiţii proprii.
Ecosistemele naturale în evoluţia lor tind spre atingerea stării de
echilibru , de satbilitate maximă numită climax.
În ecosistemele agricole menţinerea echilibrului dinamic se realizeaă cu
ajutorul factorului antropic. Starea de echilibru ecologic numindu-se
agroclimax.
4. Structura trofică.
Biocenoza ecosistemelor agricole cuprinde aceleaşi grupe de
organisme ca a ecosistemeelor naturale: producători primari, consumatori şi
descompunători, dar cu modificări majore la fiecare nivel trofic.
Principale deosebiri sunrt date de numărul mult mai redus al speciilor
ce formează biocenoza, lanţurile trofice sunt scurte, o parte a producţiei
primare este scoasă din ecosistem şi oferită unei alte categorii de consumatori
decât cea specifică ecosistemului unde a fost produsă.
5. Stabilitatea ecosistemelor agricole
Ecosistemele naturale sunt stabile datorită autoreglării.
În ecosistemul agricol satbilitatea se realizează prin intervenţia omului.
Gradul de stabilitate depinde direct de intensitatea şi caracterul acestor
intervenţii
6. Diversitatea
Ecosistemele agricole prezintă biocenoze mult simplificate
comparativ cu ecosistemele naturale. Sunt situaţii în care producătorii sunt
reperezentaţi printr-o singură specie (de ex. o plantaţie de măr, o plantaţie
viticolă, monocultura de porumb). De asemenea aplicarea neraţională a
tehnologiilor de cultură (lucrările solului, a dozelor de pesticide etc) a dus la
reducerea drastică a vieţuitoarelor din sol, deci la o biodiversitate restânsă.
7. Fluxul de energie, substanţe, informaţii
Prin intervenţiile sale, omul a determinat o creştere de zeci de ori a
fluxului energetic implicat în sistem.
Fluxul de substanţe a crescut de asemenea foarte mult, iar folosirea
necorespunzătoare a acestora a determinat poluarea mediului înconjurător.
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Fluxul de informaţie, a crescut odată cu modernizarea tehnologiilor de
producţie.
12.5. Sisteme de agricultură
Principale sisteme de agricultură, dezvoltarte şi practicate în prezent,
se pot grupa în trei categorii (după Muntean şi Stirban, 1995):
- agricultură convenţională
- agricultură biologică
- agricultură ecologică
- agricultura durabilă
Agricultura convenţională contemporană, se caracterizează prin
producţii ridicate pe baza articializării condiţiilor oferite de biotop, fără a ţine
cont cel mai adesea de posibilele efectele asupra mediului, a fertilităţii solului
şi chiar a calităţii produselor obţinute.
Agricultura biologică, are scopul de a satisface cerinţele de alimente ale
omului, cu produse de calitate obţinute printr-un system de producţie cât mai
apropiat dfe cel al naturii, cu păstrarea sau creştere potenţialului productive al
solului. În agricultura biologică se integrează sistemul de cultura a plantelor
cu cel de creştere al animalelor.
Agricultura biologică, cuprinde :
agricultura organică, în care se se pune accentual pe folosirea
îngrăşămintelor organice, a unor îngrăsăminte minerale în stare brută sau
obţinute din alge marine, aplicarea sistemului de lucrări minime ale solului,
structura diversificată a culturilor, utilizarea plantelor leguminoase etc.
agricultura biodinamică, are la bază ‘’teoria antroposferei’’ şi
utilizează, cunoştiinţe privind poziţia astrelor, substanţe biodinamice (decoct
de plante medicinale, silice de corn etc) precum şi a elementelor amintite la
agricultura organică .
- agricultura ecologică, are ca principale carateristici:
- creşterea fertilităţii solului
folosirea îngrăşămintelor naturale şi completarea nutriţiei
plantelor cu îngrăşăminte chimice
cultivarea plantelor care pot răspunde cel mai bine la condiţiile
pedo-climatice
folosirea asolamentului şi aplicarea unor rotaţii de lungă durată
aplicarea elementelor Managementului de Protecţie al Planteloraplicarea de tehnologii moderne fără afectarea mediului înconjurător
integrarea culturii plantelor cu creşterea animalelor
Agricultura durabilă, este un concept nou şi care poate fi definit ca
fiind ‘’aplicarea unor sisteme de cultivare a pământului care să satisfacă atât
cantitativ cât şi ccalitativ nevoile curente ale oamenirii fără să compromită
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cerinţele şi obţiunile generaţiilor ce vor urma şi în clelaşi timp să nu producă
degradarea mediului natural.
Sistemul de agricultură durabilă, presupune:
integrarea acţiunilor naturale cu cele antropogene pentru
realizarea stării de agroclimax,
strategie managerială superioară, care să asigure obţinerea unor
producţii ridicate şi de calitate, cu eficienţă economică pentru fermier şi
efecte de conservare a resurselor naturale,
integrarea sectorului vegetal cu cel de creştere al animalelor,
pentru a asigura circuitul substanţei şi al energiei,
dezvoltare rurală armonioasă
ÎNTREBĂRI:
1. Definiţi sistemul de agricultură ecologică.
2. Definiţi sistemul de agricultură biologică.
3. Cum înţelegeţi sistemul de agricultură durabilă?
BIBLIOGRAFIE
1. Penescu A., Narcisa Băbeanu, D. I. Marin-2001, „Ecologie şi
protecţia mediului”- Ed. Sylvi
2. Şchiopu D., Vântu V., A. Penescu, 2002- „Ecologie şi protecţia
mediului”- Ed. Ion Ionescu de la Brad
3. Berca M.- „Ecologie generală”, 2001, ed. Ceres.
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13. RESURSELE NATURALE ŞI CONSERVAREA
BIODIVERSITĂŢII
CUVINTE CHEIE:
- biodiversitate
-resurse epuizabile
-rezervaţii
OBIECTIVE:
- cunoaşterea resurselor naturale
- importanţa protecţiei naturii
13.1. Protecţia resurselor naturale
Resursele naturale sunt elemente materiale, energetice şi informaţionale existente în
mediu în afara activităţilor umane susceptibile de a fi utilizate de către sistemele biologice.
În Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, prin resurse naturale se înţelege
,,totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse
neregenerabile –mineralele şi combustibilii fosili-, regenerabile –apă, aer, sol, floră, faună
sălbatică- şi permanente –energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor”.
Clasificarea resurselor naturale:
Resurse inepuizabile (energia eoliană, energia mareelor, precipitaţiile, apa din mări şi
oceane etc);
Resurse epuizabile care pot fi: regenerabile (produsele vegetale şi animale) şi
neregenerabile (materialele de carieră, resursele genetice, speciile şi soiurile etc).
Resursele informaţionale (genetice) se referă la informaţia stocată sub formă de
programe genetice de către organisme, alcătuind genofondul populaţiilor, speciilor,
biocenozelor şi în final, al biosferei.
Biodiversitatea (diversitatea biologică) este un concept global, care arată diversitatea
dintre organismele vii provenite din ecosistemele acvatice şi terestre, precum şi dintre
complexele ecologice din care acestea fac parte. Cuprinde deci, diversitatea din interiorul
speciilor, dintre specii şi ecosisteme.
Pentru societate, biodiversitatea are o mare importanţă.
Pe plan economic:
- Reprezintă o sursă de materii prime - pentru îmbrăcăminte, hrană diversificată,
medicamente - şi mijloace de producţie;
- Reprezintă rezervorul pe termen lung de resurse genetice utilizabile, necesare
pentru a răspunde cerinţelor utilizării durabile;
Pe plan ştiinţific:
- Biodiversitatea stă la baza tuturor mecanismelor ce permit să se asigure în
permanenţă măsurile de protecţia mediului, menţinând parametrii solului şi climatului în
limitele compatibile cu viaţa.
Pe plan etic şi estetic:
- Biodiversitatea este o sursă importantă pentru satisfacţie (încântare) şi creativitate.
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Biodiversitatea poate fi afectată prin supraexploatare şi înlocuirea letală a unor specii,
populaţii sau soiuri de plante sau rase de animale, schimbarea condiţiilor de mediu, defrişarea
pădurilor, vânat şi pescuit abuziv etc.
Numărul aproximativ al speciilor cunoscute din biosferă se ridică la 1,4 milioane. De
remarcat este faptul că, din acest total, numai 250.000 specii sunt reprezentanţii producătorilor
(tabel 13.1).
Tabel 13.1
Numărul speciilor cunoscute în biosferă (după Wilson, 1988, citat de F. Ramade, Dictionnaire
encyclopedic de l’ecologie et des sciences de l’environement,
Ediscience International, 1993, p. 69)
Regnul
Virus
Monera
Fungi
Ascomycetes
Basidiomycetes
Altele
Alge
Plante
Bryophites
Lycophytes
Filicophytes
Gymnospermes
Monocotyledonate
Dicotyledonate
Protozoare
Animale
Nevertebrate
Porifera
Cnidaria
Plathelmintha
Nemathelmintha
Annelida
Mollusca
Echinoderma
Insecte
Insecta
Altele
Vertebrate
Agnatha
Chondriichtii
Osteichytyi
Amphibia
Reptilia
Aves
Mammalia

Număr de specii
1000
4700
28600
16000
2333
26900
16600
1299
10000
529
50000
170000
30800
5000
900
12200
12000
12000
50000
6100
751000
123000
63
843
18150
4184
6300
9040
4000
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În anul 1980, a fost semnat un document fundamental de către U.I.C.N., UNESCO,
F.A.O. şi alte agenţii ale Naţiunilor Unite, prin care s-a subliniat urgenţa integrării
obiectivelor de protecţie a naturii în activitatea economică şi s-au stabilit principii generale
care să permită atingerea acestui obiectiv. Documentul a fost numit - strategia mondială de
conservare a resurselor şi prevede următoarele obiective:
1. Menţinerea echilibrelor ecologice fundamentale (aceasta presupune toate procesele
fizico-chimice şi toate activităţile proprii fiinţelor vii care acţionează asupra ecosistemelor şi
condiţionează integritatea lor, diversitatea genetică şi potenţialul evolutiv).
2. Exploatarea raţională a resurselor naturale (care presupune şi adaptarea prelevărilor
în populaţiile de specii exploatate la un nivel ce corespunde unui randament maxim
suportabil).
Exemple:
a. Determinarea capacităţii productive a speciilor şi ecosistemelor exploatate şi
efectuarea unor alegeri pentru utilizare care să nu depăşească această capacitate;
b. Gestiunea prudentă a cunoştinţelor de dinamică a populaţiilor şi specii exploatate
şi a diverşilor parametrii ecologici care le sunt proprii;
c. Păstrarea în bună stare a habitatelor speciilor exploatate;
d. Reglementarea comerţului internaţional de plante şi de animale sălbatice pentru
protejarea supraexploatării acestora.
e. Neacordarea dreptului de exploatare a pădurilor decât după o atentă analizare şi
optarea pentru o bună gestionare a calităţii şi limitarea folosirii lemnului pentru foc;
f. Limitarea numărului de animale în păşunile naturale pentru a menţine
productivitatea pe termen lung, etc.
3. Ocrotirea diversităţii genetice care implică prevenirea epuizării speciilor în
primejdie, ocrotirea în aceeaşi măsură a varietăţilor de plante cultivate, a raselor de animale
domestice şi a speciilor sălbatice.
De asemenea, având în vedere importanţa deosebită a protejării mediului de viaţă, la
Conferinţa Naţiunilor Unite privind Mediul şi Dezvoltarea de la Rio de Janeiro, s-au pus
bazele Declaraţiei de la Rio privind mediul şi dezvoltarea şi Agendei 21.
Agenda 21 abordează problemele actuale legate de mediu şi dezvoltare. Cuprinde 4
secţiuni:
Secţiunea A - dimensiuni sociale şi economice, incluzând diminuarea sărăciei, aspecte
demografice, sănătatea etc;
Secţiunea B - conservarea şi managementul resurselor în scopul dezvoltării, incluzând
oceanele şi apele dulci, agricultura, atmosfera, toate tipurile de deşeuri, biotehnologiile şi
diversitatea biologică;
Secţiunea C - întărirea rolului principalelor grupuri, incluzând femeile, băştinaşii,
fermierii, afacerile şi industria;
Secţiunea D - mijloace de implementare, incluzând mecanismele financiare, transferul
de tehnologie, informaţia etc.
În capitolul 15 al Agendei 21, sunt prevăzute obiectivele şi activităţile care vizează
ameliorarea, conservarea şi protejarea diversităţii biologice, precum şi utilizarea durabilă a
resurselor biologice pentru a completa şi întări Convenţia de la Rio asupra diversităţii
biologice, 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 58/1994.
Printre altele, o importanţă deosebită este acordată biotehnologiei. Se prevede să se
pună în acţiune mecanisme pentru ameliorarea, producţia, dezvoltarea şi utilizarea durabilă a
biotehnologiei, precum şi transferul raţional în special către ţările în curs de dezvoltare, ţinând
seama de contribuţia pe care biotehnologia poate să o aducă la păstrarea diversităţii biologice
şi folosirii durabile a resurselor biologice; să elaboreze măsuri şi dispoziţii pentru a proteja
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dreptul ţării de origine a resurselor genetice, de a beneficia de dezvoltările biotehnologice şi
de utilizările comerciale ale produselor obţinute din aceste resurse.
13.2. Protecţia şi conservarea naturii
Printre modalităţile frecvent utilizate în vederea protecţiei şi conservării naturii un loc
prioritar îl ocupă constituirea de arii protejate şi declararea de monumente ale naturii.
Prin arie protejată se înţelege o zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare,
desemnată sau reglementată şi gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de
conservare.
Monumente ale naturii – sunt speciile de plante şi animale rare sau periclitate, arbori
izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes deosebit, ştiinţific sau peisagistic.
La nivelul Consiliului Europei, terminologia comună pentru zonele protejate, este
reglementată de Rezoluţia nr. 73(30)/ 26 octombrie 1973 a Comitetului miniştrilor din
Comunitatea Europeană (CE). Aceasta vizează patru categorii, două fiind zone strict protejate,
iar celelalte două cu regim de protecţie mai redusă. Categoria A – cuprinde arii protejate în
mod absolut, în afara oricărei intervenţii umane. Accesul este permis numai cercetătorilor
ştiinţifici;
Categoria B – teritorii în care obiectivul este conservarea patrimoniului natural, în care
este interzisă orice intervenţie artificială ce alterează evoluţia şi compoziţia naturii. Se admit
vizitatori numai cu respectarea strictă a regulamentelor;
Categoria C – cuprinde zone cu valoare estetică şi culturală, în care păstrarea
echilibrului ecologic şi ocrotirea peisajului este categorică. Se admit activităţi tradiţionale şi
activităţi noi, moderne, cu reglementări noi adaptate;
Categoria D – teritorii vaste în care se desfăşoară orice activităţi cu respectarea principiilor de
conservare a patrimoniului natural.
În România regimul juridic general al ariilor protejate este stabilit de Legea protecţiei
mediului nr. 137/1995 şi de o lege specială – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din
4 decembrie 2000. Pentru completarea celor două acte normative s-a emis şi Ordinul nr. 322 /
2000 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de
achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi
fauna sălbatică, precum şi a importului acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 218 din 18
mai 2000).
În ceea ce priveşte Legea protecţiei mediului, aceasta stabileşte că ,,pentru conservarea
unor habitate naturale, a biodiversităţii care defineşte cadrul biogeografic al ţării, precum şi a
structurilor şi formaţiunilor naturale cu valoare ecologică, ştiinţifică şi peisagistică, se menţine
şi se dezvoltă reţeaua naţională de arii protejate şi de monumente ale naturii”, care sunt
constituite în conformitate cu legea specială. De asemenea, interzice culegerea şi
comercializarea plantelor, capturarea prin orice mijloace, deţinerea şi comercializarea
animalelor declarate monumente ale naturii, precum şi dislocarea, deţinerea şi comercializarea
unor piese mineralogice, speologice şi paleontologice, provenite din locuri declarate
monumente ale naturii. Pot fi recoltate, capturate şi comercializate unele plante şi animale
numai în condiţiile legii. Acestea sunt: a) plantelor medicinale, alimentare, aromatice, tanante,
colorante şi ornamentale din flora sălbatică, sub formă întreagă sau de rădăcini, rizomi, bulbi,
tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminţe şi muguri, în stare vie, proaspătă sau
semiprelucrată; b) ciupercile, ferigile, muşchii, lichenii, ramurile de vâsc, răşinile naturale,
precum şi a alte plante sălbatice sau a părţilor şi produselor din acestea, în stare vie, proaspătă
sau semiprelucrată; c) lipitorile, melcii, scoicile, broaştele, racii, şerpii, sturionii, păsările şi
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mamiferele, precum şi a alte asemenea animale din fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a
părţilor şi produselor acestora, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată; d) plantele sălbatice
care se cultivă în scopuri comerciale, precum şi animalele sălbatice care sunt crescute în
captivitate în scopuri comerciale (art. 1 din Ordinul 322/2000).
Conservarea naturii este o obligaţie a tuturor cetăţenilor, dar responsabilităţi în domeniu au:
Autoritatea Centrală pentru Protecţia Mediului, Academia Română şi Comisia Naţională
UNESCO, prin Comitetul Naţional Om – Biosferă.
Reglementările în domeniu privesc:
- Asigurarea diversităţii biologice, prin conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice pe teritoriul României;
- Menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale
şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică;
- Identificarea bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim special de
ocrotire, pentru conservarea şi utilizarea durabilă a acestora;
- Categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale, speciile de floră şi
faună sălbatică şi alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special de
ocrotire, conservare şi utilizare durabilă;
- Constituirea, organizarea şi extinderea reţelei naţionale de arii naturale protejate,
precum şi reglementarea regimului acesteia;
- Regimul de administrare a ariilor naturale protejate şi procedurile de instituire a
regimului de protecţie pentru alte arii naturale şi bunuri ale patrimoniului natural;
- Măsurile pentru ocrotirea şi conservarea speciilor de animale şi plante sălbatice
periclitate, vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum şi cele pentru protecţia formaţiunilor
geomorfologice şi peisagistice de interes ecologic, ştiinţific, estetic, cultural-istoric şi de altă
natură, a bunurilor naturale de interes speologic, paleontologic, geologic, antropologic şi a
altor bunuri naturale cu valoare de patrimoniu natural, existente în perimetrele ariilor naturale
protejate şi/sau în afara acestora;
- Activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare a plantelor şi
animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi sau produse ale
acestora, pe piaţa internă sau la export, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată.
13.3.Categorii de arii protejate
Pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare in situ a bunurilor
patrimoniului natural s-a instituit un regim diferenţiat, conform următoarelor categorii de arii
naturale protejate:
a) Rezervaţii ştiinţifice
Rezervaţiile ştiinţifice sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate naturale terestre şi/sau acvatice, cuprinzând elemente reprezentative
de interes ştiinţific sub aspect floristic, faunistic, geologic, speologic, paleontologic,
pedologic sau de altă natură. Mărimea rezervaţiilor ştiinţifice este determinată de arealul
necesar pentru asigurarea integrităţii zonei protejate.
Managementul rezervaţiilor ştiinţifice asigură un regim strict de protecţie prin care
habitatele sunt păstrate într-o stare pe cât posibil neperturbată. În perimetrul lor se pot
desfăşura numai activităţi ştiinţifice, cu acordul forului ştiinţific competent.
b) Parcuri naţionale
Parcurile naţionale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând
elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic,
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hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind
posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în
stare naturală, protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversităţii
biologice în condiţii de stabilitate ecologică, excluderea oricărei forme de exploatare a
resurselor naturale şi a folosinţelor terenurilor incompatibilă scopului atribuit.
Regimul de gospodărire se stabileşte prin regulamente şi planuri proprii de protecţie şi
conservare aprobate de autorităţile naţionale ştiinţifice şi administrative abilitate. În
perimetrele lor vor fi cuprinse ecosisteme sau fracţiuni de ecosisteme terestre şi acvatice cât
mai puţin influenţate prin activităţi umane. Elementele cu valoare deosebită de pe cuprinsul
parcurilor naţionale pot fi delimitate şi puse sub un regim strict de protecţie ca rezervaţii
ştiinţifice. Parcurile naţionale se întind în general pe suprafeţe mari de teren. În perimetrul
parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale practicate numai de comunităţile
din zona parcului naţional, activităţi tradiţionale ce vor fi reglementate prin planul de
management.
c) Monumente ale naturii
Monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică,
peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice
sau ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene
geologice - peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări şi
formaţiuni geologice, depozite fosilifere, precum şi alte elemente naturale cu valoare de
patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor. Dacă monumentele naturii nu sunt cuprinse
în perimetrul altor zone aflate sub regim de protecţie, pentru asigurarea integrităţii lor se vor
stabili zone de protecţie obligatorie, indiferent de destinaţia şi de deţinătorul terenului.
Managementul monumentelor naturii se face după un regim strict de protecţie care
asigură păstrarea trăsăturilor naturale specifice. În funcţie de gradul lor de vulnerabilitate,
accesul populaţiei poate fi limitat sau interzis.
d) Rezervaţii naturale
Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,
hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de
arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.
Managementul rezervaţiilor naturale se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile
acestora, prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau în
vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice. Pe lângă
activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi admise activităţi turistice, educaţionale, organizate. Sunt
admise unele activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Sunt interzise folosinţe
ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor atribuite. Potrivit
scopului pentru care au fost desemnate, rezervaţiile naturale pot avea caracter predominant:
botanic, zoologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zonă umedă,
marină, de resurse genetice şi altele.
e) Parcuri naturale
Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura
de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau
culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.
Managementul parcurilor naturale urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea
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folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi
culturii tradiţionale ale populaţiei locale.
De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează
activităţile ştiinţifice şi educaţionale.
f) Rezervaţii ale biosferei
Rezervaţiile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. Rezervaţiile
biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau
acvatice, lacuri şi cursuri de apă, zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice
unice, cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradiţională a teritoriului,
ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală, comunităţi
umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul
dezvoltării durabile şi armonioase. Mărimea rezervaţiilor biosferei este determinată de
cerinţele de protecţie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversităţii biologice
specifice.
Managementul rezervaţiilor biosferei se realizează conform unor regulamente şi
planuri de protecţie şi conservare proprii, în conformitate cu recomandările Programului OmBiosferă de sub egida UNESCO. Dacă în perimetrul rezervaţiilor biosferei sunt cuprinse şi
situri naturale ale patrimoniului universal, managementul rezervaţiei se realizează cu
respectarea prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi
natural, de sub egida UNESCO.
Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii
biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit
cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de
regenerare a acestor resurse, în cuprinsul rezervaţiilor biosferei se pot delimita zone cu regim
diferenţiat de protecţie ecologică, de conservare şi de valorificare a resurselor, după cum
urmează:
1. Zone strict protejate, având regimul de protecţie şi conservare al rezervaţiilor
ştiinţifice;
2. Zone tampon, cu rol de protecţie a zonelor strict protejate şi în care sunt admise
activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu autorizaţiile date
de administraţia rezervaţiei;
3. Zone de reconstrucţie ecologică, în care se realizează măsuri de refacere a mediului
deteriorat;
4. Zone valorificabile economic prin practici tradiţionale sau noi, ecologic admise, în
limitele capacităţii de regenerare a resurselor.
Rezervaţiile biosferei cu aşezări umane sunt astfel gestionate încât să constituie
modele de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural.
g) Zone umede de importanţă internaţională
Zonele umede de importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror
scop este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică
specifică zonelor umede.
Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor şi al utilizării
durabile a resurselor biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile Convenţiei
privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al
păsărilor acvatice.
h) Situri naturale ale patrimoniului natural universal
Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate al
căror scop este ocrotirea şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există
elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală. Mărimea
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arealului lor este determinată de cerinţele pentru asigurarea integrităţii şi conservării
elementelor supuse acestui regim de protecţie. În cuprinsul acestor zone pot exista comunităţi
umane ale căror activităţi sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerinţele de
ocrotire şi conservare a sitului natural.
Managementul siturilor naturale ale patrimoniului natural universal se realizează în
conformitate cu regulamentele şi planurile proprii de ocrotire şi conservare, cu respectarea
prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural, de sub
egida UNESCO.
i) Arii speciale de conservare
Ariile speciale de conservare sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile
Directivei 92/43/CCE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice şi vor face parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea
statutului lor de către Comisia Europeană.
Ariile speciale de conservare sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a
conserva, de a menţine şi, acolo unde este cazul, de a readuce într-o stare de conservare
favorabilă habitatele naturale şi/sau populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat.
Managementul ariilor speciale de conservare necesită planuri de management adecvate
specifice siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management şi măsuri legale,
administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale şi a
habitatelor speciilor, precum şi a perturbării speciilor pentru care zonele au fost desemnate.
Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului, dar susceptibil de a-l
afecta într-un mod semnificativ, va face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului,
ţinându-se seama de obiectivele de conservare a ariei. Nu vor fi acceptate planuri sau proiecte
în ariile respective care afectează aria, orice activitate în aceste zone făcându-se cu
consultarea publicului.
j) Arii de protecţie specială avifaunistică
Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate al căror scop
este de a conserva, de a menţine şi, acolo unde este cazul, de a readuce într-o stare de
conservare favorabilă habitatele specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări
migratoare sălbatice.
Managementul ariilor speciale de protecţie se realizează ca şi pentru ariile speciale de
conservare.
Ariile speciale de protecţie sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile
Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice şi vor face
parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea statutului lor de către
Comisia Europeană.
13.4. Biomasa şi energia
13.4.1. Generalităţi.
Statisticile arată că în societăţile industrializate consumul de energie se dublează o
dată la 10 ani, ceea ce este un fenomen îngrijorător deoarece resursele energetice fosile sunt în
curs de epuizare. De aceea, printre altele (fig. 13.1, în care este propusă o schemă de
conservare a energiei), a fost pusă problema renunţării treptate la combustibilii fosili şi
înlocuirea lor cu resurse regenerabile: energia biomasei, hidroenergia, energia nucleară etc.
La început, produsul fotosintezei era folosit ca sursă de alimentaţie, îmbrăcăminte,
adăpost şi căldură. În secolul nostru, s-a pus tot mai mult accentul pe folosirea fotosintezei în
scopuri energetice, adică folosirea biomasei pentru a furniza combustibili cum ar fi: alcoolul,
metanul, hidrogenul sau hidrocarburile necesare diferitelor industrii.
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Fotosinteza, ca sursă alternativă de energie pentru scopuri tehnologice urmăreşte două
căi (P. Raicu, 1990):
1. Agricultura şi silvicultura, care se referă la valorificarea biomasei obţinută prin
fotosinteză şi la creşterea plantelor cultivate special în acest scop.
2. Imitarea parţială sau integrală a sistemelor naturale fotosintetice (biomimetica). De
exemplu: realizarea de celule fotogalvanice cu pigmenţi fotosintetici sau producerea de
hidrogen pe cale fotosintetică.
Pentru a folosi biomasa ca sursă de energie sunt necesare tehnologii complexe, cu
randament ridicat şi rentabile. Este necesară de asemenea, o politică raţională pentru a asigura
baza energetică a dezvoltării. În acelaşi timp trebuie luate măsuri pentru protejarea naturii, sub
aspectul utilizării raţionale şi neagresive a bogăţiilor pe care le oferă natura.
Ca sursă de biomasă cu rol energetic pot fi considerate următoarele categorii de plante:
Grupa A cuprinde plante din care alcoolul etilic se produce prin extragerea şi hidroliza
glucidelor de rezervă, urmată de fermentarea lor în alcool etilic de către microorganisme:
plante lemnoase, plante ierboase şi plante acvatice.
Grupa B cuprinde plante producătoare de combustibili direct utilizabili.
Dintre speciile forestiere sunt folosite cele cu creştere rapidă (5-20 ani), cu randament
ridicat de producţie (8-12 t s.u./ha/an) şi cresc pe soluri neirigate şi chiar sărace .
De exemplu: paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), plopul (Populus sp) şi pinul
(Pinus sp).
Metanolul obţinut din esenţe lemnoase sau deşeuri ale pădurii poate fi utilizat drept
carburant auto.
Pornind de la lemn se ajunge prin gazeificare completă la metanol, randamentul
energetic al transformării fiind de cca. 70%. Tehnicile de hibridare şi manipulare genetică pot
duce la dublarea randamentului. De exemplu: eucaliptul (în Brazilia) produce - 20t/ha/an
biomasă; din 2,4 kg. eucalipt rezultă 1 kg. metanol. În România se experimentează cu specii
de plop (Al. Sasson, 1988).
Plantele ierboase sunt folosite deoarece au un conţinut ridicat în glucide (amidon,
zaharoză) şi sunt uşor hidrolizabile, iar prin fermentaţie sunt transformate în etanol.
Spre exemplu: din trestia de zahăr şi manioc se obţine etanol (20% etanol + 80%
benzină) din care rezultă un bun carburant, care este mai puţin poluant.
În Franţa se obţine etanolul din: sfeclă de zahăr – 41 hl/ha; sfeclă furajeră- 60 hl/ha;
topinambur- 42 hl/ha; sorg dulce –36 hl/ha etc. (Al. Sasson, 1988).
Plantele acvatice prezintă avantajul că solicită cantităţi mari de substanţe minerale, dar
nu concurează plantele de cultură în ce priveşte spaţiul. În această grupă se includ algele şi
plantele superioare acvatice.
Exemplu: zambila de apă (Eichornia), lintiţa (Lemna minor) sau salata de apă (Pistia
stratiotes). Zambila de apă este o buruiană foarte agresivă, prezentă în apele poluate cu
deşeuri urbane şi agroindustriale, care adună în corpul ei substanţele nocive). Salata de apă îşi
dublează biomasa în 5-6 zile şi acumulează metale grele.
Plantele din grupa B, sunt plante capabile să producă în mod natural combustibili
direct utilizabili: hidrogen, hidrocarburi sau uleiuri.
Hidrogenul este interesant datorită puterii calorice mari (120 kj/g faţă de 42 kj/g
petrol).Aici se încadrează bacteriile fotoautotrofe şi câteva alge unicelulare verzi.
Hidrocarburi. Anumite plante produc răşini, parfumuri sau latex (arborele de cauciuc,
ficuşii, euforbiaceele). Aceste produse conţin în compoziţia lor hidrocarburi, care pot înlocui
direct petrolul sau derivatele lui (plante petrolifere).
Plantele cu latex au avantajul că se găsesc în zonele aride, improprii altor culturi. Se
efectuează cercetări privind mecanismul de producere a hidrocarburilor la alga brună
Botryococcus brauni.
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Uleiurile în zona temperată au o productivitate slabă. Se obţin 1,7 t ulei/ha la floarea
soarelui; 0,9 t/ha la rapiţă; în timp ce în zona tropicală palmierul de ulei produce 5-6t ulei/ha.
În ceea ce priveşte imitarea fotosintezei, problema este destul de laborioasă şi scumpă.
Astfel, dispozitivele fotogalvanice cu componente fotosintetice sunt folosite pentru
transformarea directă a energiei solare în electricitate şi are următoarele avantaje: randament
ridicat, dispozitivele sunt simple, utilizarea lor este flexibilă.
Dezavantaje: sunt costisitoare, pentru a fi competitive cu sistemele convenţionale de
energie costul lor ar trebui redus de 50-100 ori.
Se fac testări pe bacteria Halobacterium halobium, care utilizează energia luminoasă
prin intermediul pigmentului purpuriu.
13.4.2.Producerea de hidrogen cu ajutorul fotosintezei
Cercetările actuale sunt orientate spre redirecţionarea fotosintezei astfel încât
organismele autotrofe să producă în loc de glucide şi oxigen, hidrogen şi oxigen molecular.
Avantaje: substratul (apa) este suficient, sursa de energie este inepuizabilă, hidrogenul
poate fi depozitat, nu este poluant, hidrogenul are putere calorică foarte mare, procesul este
reînoibil, iar reacţia are loc la temperaturi obişnuite şi nu produce intermediari toxici.
Dezavantaj: concomitent cu hidrogenul se produce şi oxigen care reacţionează cu
hidrogenaza pe care o inhibă, iar metoda de eliminare a oxigenului este costisitoare.
Obţinerea hidrogenului mai poate fi făcută cu ajutorul sistemelor acelulare sau prin
fotosinteză artificială.
Obţinerea glicerolului se realizează cu ajutorul algei Dunaliella care poate sintetiza
cantităţi mari de glicerol (80% din masa celulară uscată).
O sinteză masivă de glicerol este răspunsul unui şoc osmotic consecutiv trecerii de la
1,5 M NaCl la 3,5 M NaCl. Avantajul folosirii acestei alge constă în posibilitatea creşterii ei
în apele saline din zonele aride.
Producerea de glicerol necesită studii pentru a determina productivitatea optimă, apoi
valoarea economică.
13.4.3. Producerea de biogaz
Producţia de biogaz ocupă un loc prioritar în mediul rural, pornindu-se de la
fermentaţia metanică a deşeurilor şi a reziduurilor, fiind o sursă de energie şi în acelaşi timp
de protecţia mediului înconjurător.
Metanobacteriile sunt în condiţii naturale strâns asociate de bacteriile producătoare de
hidrogen, fiind vorba de o asociaţie trofică (cu beneficiu reciproc). Primele folosesc
hidrogenul gazos produs de bacteriile producătoare şi drept răsplată menţin hidrogenul la o
concentraţie optimă pentru organismele producătoare.
Energia a 28 m3 de biogaz este aproximativ egală cu 16,8 m3 gaz natural, 20,8 l
benzină, 18,4 l carburant Diesel (Da Silva,1980).
În producerea biogazului se cer anumite ameliorări în ceea ce priveşte:
a. reducerea elementelor de oţel din instalaţii
b. punerea la punct a unor arzătoare eficace
c. cuplarea sistemelor de biogaz la alte surse de energie convenţională.
13.5. Conservarea zonelor umede
De cele mai multe ori, rolul multiplu al zonelor umede a fost constatat şi înţeles numai
după distrugerea lor. Problemele ivite de aceste degradări se referă la eroziunea accelerată a
litoralului, a plajelor, precum şi alterarea calităţii apelor.
Funcţiile ce derivă direct din caracteristicile zonelor umede sunt:
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a- Funcţie hidrologică. Zonele umede contribuie la menţinerea şi ameliorarea calităţii
apelor acţionând ca un filtru epurator: filtru fizic – când favorizează depunerea sedimentelor,
reţinerea materiilor în suspensie, a metalelor grele etc, sau, filtre biologice, când ele constituie
sediul degradărilor biochimice.
Au de asemenea, un rol determinant în reglarea regimului hidrologic.
b- Funcţie biologică
Zonele umede constituie un rezervor de biodiversitate. De exemplu, în Franţa, 30%
din speciile vegetale protejate trăiesc în aceste zone, cca. 50% din speciile de păsări depind de
aceste zone etc.
De asemenea, joacă un rol important în viaţa organismelor condiţionate de ele: sunt
sursă de hrană, au funcţie de reproducere (deoarece resursele alimentare variate şi diversitatea
habitatelor constituie elemente esenţiale pentru reproducere), constituie loc de refugiu şi
odihnă în special pentru peşti şi păsări, se caracterizează printr-o înaltă productivitate.
c- Funcţie climatică
Aceste zone participă la regularizarea condiţiilor de microclimat, datorită capacităţii
de evaporare intensă a apei şi are efect de micşorare a efectelor secetelor.
Funcţii ce derivă din serviciile pe care le oferă:
1 - Prezenţa acestor zone asigură populaţiei locale un număr imens de beneficii prin
exploatarea diverselor resurse.
2 - Resursă de apă:
3 - Zonele umede constituie unul din elementele importante de gestiune calitativă şi
cantitativă ale resurselor de apă datorită funcţiei hidrologice. Au un rol socio-economic prin
participarea la alimentarea cu apă potabilă a oamenilor şi nevoilor legate de activităţile
agricole şi industriale.
4. Prevenirea riscurilor naturale
5. Aceeaşi funcţie hidrologică contribuie în egală măsură la prevenirea contra
inundaţiilor. 6. În perioadele de creştere a nivelului, zonele umede joacă rol de rezervor
natural. Are rol în menţinerea umidităţii aerului în perioadele secetoase şi de stabilizare şi
protecţie a solurilor.
7. Produce resurse biologice
8. Zonele umede se caracterizează prin importante producţii agricole (fâneţe,
crescătorii, orezării, exploataţii forestiere), piscicole, deci repercursiunile financiare sunt mari.
9.Valoare culturală şi turistică
Fac parte dintr-un patrimoniu peisager şi cultural., aducând mari beneficii prin activităţile
turistice şi recreative.
10. Au valoare educativă, ştiinţifică şi patrimonială. Constituie o bună bază
pedagogică pentru prezentarea consecinţelor diversităţii, dinamica şi funcţionarea
ecosistemului.
Datorită funcţiilor pe care le are, zona umedă trebuie să fie gestionată astfel încât să-i
asigure o dezvoltare durabilă.
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ÎNTREBĂRI:
Care sunt resursele epuizabile?
2. Ce sunt monumentele naturii?
3. Daţi exemplu de parcuri naturale.
1.
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14. ORGANIZAREA PROTECŢIEI MEDIULUI
ÎN ROMÂNIA
LEGISLAŢIA PRIVIND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI
PROTECŢIA
14.1 Organizarea protecţiei mediului în România
Legea cadru a protecţiei mediului este Legea nr. 137/1995, republicată în anul 2000
(Publicată în Monitorul Oficial nr. 70 din 17 februarie 2000).
Această lege are drept obiectiv reglementarea protecţiei mediului pe baza unor
principii şi elemente strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. Acest termen
este înţeles ca fiind ,"dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezente, fără a compromite
posibilităţile generaţiilor viitoare de ale satisface pe ale lor".
Principiile şi elementele strategice avute în vedere pentru asigurarea dezvoltării
durabile sunt:
a) principiul precauţiei în luarea deciziei;
b) principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;
c) principiul conservării biodiversităţii;
d) principiul ,,poluatorul plăteşte, înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează
nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;
e) crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului, utilizarea durabilă;
f) crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la
elaborarea şi aplicarea deciziilor, menţinerea, ameliorarea calităţii mediului;
g) reconstrucţia zonelor deteriorate şi dezvoltarea colaborării internaţionale pentru
asigurarea calităţii mediului.
În vederea susţinerii şi realizării obiectivelor prioritare pentru protecţia mediului s-a
instituit Fondul pentru mediu (reglementat prin Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru
mediu, publicată în Monitorul Oficial nr. 207 din 11 mai 2000. În această lege sunt precizate:
modul de administrare a fondului; sursele de constituire şi destinaţia acestuia).
Autoritatea centrală de protecţia mediului este Ministerul Apelor şi Protecţiei
Mediului. Organizarea şi funcţionarea acestei autorităţi au fost stabilite prin Hotărârea
Guvernului nr. 17/2001 (Publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 10 ianuarie 2001, act
normativ modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001, publicată în
Monitorul Oficial nr. 176 din 6 aprilie 2001).
Conform acestui act normativ, ministerul de resort reprezintă un organ de specialitate
al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care
realizează politica în domeniul apelor şi protecţiei mediului, elaborează strategia şi
reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii
generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea acestei strategii, având rolul de
autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii.
În domeniul protecţiei mediului, ministerul are în structura sa organizatorică 2 direcţii
generale (Direcţia generală de protecţia mediului şi Direcţia generală de reglementare,
autorizare şi atestare a activităţilor de mediu), precum şi alte direcţii (strategii de mediu şi
gestiunea deşeurilor, control ecologic şi monitoring, protecţia şi conservarea biodiversităţii
etc).
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Pe lângă minister funcţionează o serie de organisme consultative:
a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundaţiilor, Fenomenelor
Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice;
b) Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice;
c) Comitetul Naţional Român pentru Programul Hidrologic Internaţional.
De asemenea, sunt o serie de organisme aflate în subordinea ministerului:
a) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
b) 42 de inspectorate de protecţie a mediului judeţene, respectiv al municipiului
Bucureşti;
c) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
Alte organisme sub autoritatea ministerului:
a) Compania Naţională "Apele Române" - S.A
b) Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor" - S.A.
Sub coordonarea ministerului, dar finanţate din venituri extrabugetare, sunt:
a) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului I.N.C.D.P.M. Bucureşti,
b) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M.
Constanţa
c) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea,
acestea având un rol deosebit prin activitatea pe care o desfăşoară.
În vederea realizării atribuţiilor în domeniu, reprezentanţii organismelor pentru
protecţia mediului, pot solicita sprijin Autorităţilor vamale, Poliţiei şi Gărzii financiare, care
au obligaţia să răspundă solicitărilor acestora.
14.2. Protecţia atmosferei
Protecţia atmosferei este un obiectiv general prevăzut de numeroase acte normative (a
se vedea anexa 1).
Legea cadru a protecţiei mediului nr. 137/1995( republicată) stabileşte politica
naţională de protecţie a atmosferei care constă în:
- introducerea de tehnici şi tehnologii adecvate pentru reţinerea poluanţilor la sursă;
- gestionarea resursei de aer, în sensul reducerii emisiilor de poluanţi până la
realizarea celor mai scăzute niveluri, care să nu depăşească capacitatea de regenerare a
atmosferei;
- gestionarea resursei de aer, în sensul asigurării calităţii corespunzătoare securităţii
sănătăţii umane;
- modernizarea şi perfecţionarea sistemului naţional de monitorizare integrată a
calităţii aerului (art.42).
În acest scop persoanele fizice şi juridice au o serie de obligaţii:
- să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri
tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici;
- să doteze instalaţiile tehnologice şi sursele de poluare cu sisteme de măsură, să
asigure personal calificat şi corecta funcţionare a acestora şi să furnizeze la cerere potrivit
programului de conformare, autorităţilor pentru protecţia mediului datele necesare;
- să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să nu
pună în exploatare instalaţiile prin care se depăşesc limitele maxime admise;
- să asigure la cererea autorităţilor, diminuarea, modificarea sau încetarea activităţii
generatoare de poluare;
- să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică (art. 46).
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Obiectivele strategiei naţionale de protecţie sunt însă reglementate de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 243/2000. Conform acesteia obiectivele strategiei sunt:
a) menţinerea calităţii aerului înconjurător în zonele în care se încadrează în limitele
prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
b) îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în zonele în care nu se încadrează în
limitele prevăzute de normele în vigoare pentru indicatorii de calitate;
c) adoptarea măsurilor necesare în scopul limitării până la eliminare a efectelor
negative asupra mediului, în context transfrontier;
d) îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care
România este parte şi participarea la cooperarea internaţională în domeniu.
Pe lângă atribuţiile tuturor autorităţilor implicate sunt precizate, de asemenea, detaliat,
aspecte legate de calitatea aerului înconjurător (evaluarea şi monitorizarea calităţii aerului,
precum şi a nivelului emisiilor, sursele de poluare şi controlul lor, controlul produselor şi al
substanţelor care pot afecta calitatea atmosferei) şi sancţiunile pentru nererespectarea
dispoziţiilor referitoare la protecţia atmosferei.
14.3. Protecţia mediului acvatic
Protecţia mediului acvatic este de asemenea reglementată prin multe acte normative (a
se vedea anexa nr. 1).
Potrivit legislaţiei în vigoare protecţia apelor este privită din punct de vedere
cantitativ, calitativ şi sanitar.
Astfel, protecţia cantitativă a resurselor de apă se referă la:
- dreptul de folosinţă a apelor de suprafaţă sau subterane - care se stabileşte prin
autorizaţia de gospodărire a apelor;
- obligativitatea respectării de către utilizatorii de apă a normelor de consum de apă
pe unitatea de produs sau pe activitate - care se stabileşte la nivelul celor mai bune
performanţe ale tehnologiilor folosite şi economisirii apei prin folosire judicioasă, recirculare
şi folosire repetată (art. 12 din Legea nr. 107/1996).
Protecţia calitativă a apelor se realizează prin:
- interzicerea poluării în orice fel a resurselor de apă;
- stabilirea de norme de calitate a resurselor de apă – norme ale calităţii apei
potabile, limite de încărcare cu poluanţi a apelor uzate şi limite de descărcare maxim admise;
- stabilirea unor restricţii şi interdicţii de siguranţă în cazul punerii în funcţiune de
obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente;
- elaborarea de planuri de prevenire şi combatere a poluării accidentale şi de
pedepsire a poluărilor intenţionate.
Protecţia sanitară are drept obiectiv prevenirea pericolului de alterare a calităţii apelor
prin contaminarea acesteia cu bacterii, virusuri sau alte organisme vii sau impurificarea
chimică cu substanţe fitofarmaceutice, substanţe chimice, contaminare radioactivă şi poluare
termică. Se realizează prin aplicarea unor măsuri de protecţie a calităţii apelor şi instituirea
zonelor de protecţie sanitară. Mărimea şi caracterul acestora au fost stabilite prin Normele
speciale aprobate prin H.G. nr. 101/1997. De asemenea în Anexa II din Legea apelor nr.
107/1996 se prevede lăţimea zonelor de protecţie în jurul lacurilor naturale, lacurilor de
acumulare, în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări
hidrotehnice.
În funcţie de gradul de risc faţă de factorii de poluare aceste zone sunt:
- zonă de protecţie sanitară cu regim sever - include terenul din jurul obiectivelor
protejate unde este interzisă orice activitate;
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- zonă de protecţie sanitară cu regimde restricţie- include terenul din jurul zonei cu
regim sever, astfel încât prin aplicarea de măsuri de protecţie, în funcţie de condiţiile locale,
să se elimine pericolul de alterare al apei;
- perimetru de protecţie hidrogeologică – rol de a asigura protecţia de orice
substanţe greu degradabile sau nedegradabile şi regenerarea debitului prelevat prin lucrările
de captare.
14.4. Protecţia solului
Prevenirea poluării solului presupune o activitate de elaborare a unor norme tehnice de
protecţie a calităţii solului precum şi respectarea acestora în activitatea curentă. Ordinul nr.
756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului stabileşte
pragurile de alertă şi pragurile de intervenţie pentru concentraţiile agenţilor poluanţi în soluri.
Conform legislaţiei în vigoare (Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată) în
scopul protecţiei calităţii solurilor, deţinătorilor de terenuri le revin o serie de obligaţii cum ar
fi: prevenirea deteriorării calităţii solurilor prin cultivarea acestora, asigurarea condiţiilor
prevăzute în acordul şi autorizaţia de mediu în cazul amplasării, proiectării, construirii şi
punerii în funcţiune a obiectivelor de orice fel ca şi la schimbarea destinaţiei terenurilor, să nu
ardă stuful, miriştile sau vegetaţia ierboasă fără autorizaţie.
Legea Fondului funciar nr. 18/1991(republicată în Monitorul Oficial. nr. 1 din 5
ianuarie 1998, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998 şi Legea nr.
54/1998) consacră de asemenea, principiul prevenirii şi combaterii proceselor de degradare şi
poluare a solului, determinate atât de fenomenele naturale cât şi de activităţile economicosociale.
În acest scop, în aplicarea prevederii constituţionale conform căreia dreptul de
proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului (art. 41 alin.6) a fost
consacrată o obligaţie generală aplicabilă atât deţinătorilor de terenuri cât şi autorităţilor
publice, şi anume aceea de întocmire a studiilor şi proiectelor lucrărilor de protecţie şi
ameliorare a solului, precum şi executarea lor. Lucrările necesare se stabilesc pe bază de
studii şi proiecte, întocmite la cerere de organele de cercetare şi proiectare de specialitate, în
corelare cu cele de amenajare şi organizare a teritoriului (art. 79 alin 2/Legea nr. 18/1991).
În anexa nr. 1 sunt prezentate alte acte normative ce privesc protecţia solului.
14.5. Regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase
O problemă deosebită pentru protecţia mediului o constituie circulaţia substanţelor
chimice periculoase, colectării, stocajului, neutralizării ori eliminării deşeurilor.
La baza gestionării deşeurilor stau următoarele principii:
- principiul utilizării numai a proceselor şi metodelor de gestionare a deşeurilor care
nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;
- principiul "poluatorul plăteşte";
- principiul responsabilităţii producătorului;
- principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri
excesive.
Deşeurile reprezintă substanţe rezultate în urma unor procese biologice sau
tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dar dintre care unele sunt refolosibile, pe care
deţinătorul le aruncă sau are intenţia ori obligaţia să le arunce.
Deşeurile periculoase sunt constituite din deşeuri toxice, inflamabile, explozive,
infecţioase, corozive, radioactive sau altele, care, introduse sau menţinute în mediu, pot dăuna
acestuia, plantelor, animalelor sau omului.
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Substanţele periculoase reprezintă orice substanţe sau produs care, folosit în cantitate,
concentraţii sau condiţii aparent nepericuloase, prezintă risc semnificativ pentru om, mediu
sau bunurile materiale.
Regimul deşeurilor este stabilit de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000
(Publicată în Monitorul oficial nr. 283 din 22 iunie 2000).
Toate activităţile cu privire la deşeuri sunt permise numai în baza acordului şi
autorizaţiei de mediu, care sunt emise pe o perioadă de 5 ani.
Sunt interzise importurile de orice deşeuri, cu excepţia celor care reprezintă o bază de
materii prime secundare deficitare, pentru care în România există capacităţi de prelucrare şi
numai cu aprobarea autorităţilor competente (Hotărârea Guvernului nr. 383 /2000 pentru
completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al
deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru
sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător (publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 220 din 18 mai 2000).
Prin lege sunt stabilite obligaţiile producătorilor de deşeuri, ale transportatorilor şi ale
operatorilor în domeniul valorificării şi eliminării acestora.
Operaţiunile de eliminare a deşeurilor nu se realizează la întâmplare, ci trebuie să se
încadreze în una din categoriile următoare:
- depozitarea pe sol şi în subsol (de exemplu, depunerea în depozite de gunoi);
- tratarea prin contact cu solul (de exemplu, biodegradarea deşeurilor lichide sau a
nămolurilor depozitate pe sol);
- injectarea în subteran (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline
sau straturi geologice);
- descărcarea pe suprafeţe (de exemplu, descărcarea de deşeuri lichide sau de nămoluri
în depresiuni, iazuri sau lagune);
depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea în celule etanşe
separate, acoperite şi izolate unele de celelalte şi de mediul înconjurător);
- evacuarea deşeurilor solide în mediul acvatic, exceptând mările şi oceanele;
- evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;
- tratament biologic
- tratament fizico-chimic (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
- incinerare pe sol;
- incinerare pe mare;
- stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deşeuri într-o mină);
- amestecare şi reambalare etc. (anexa II A din Ordonanţă).
Pentru evitarea oricăror neînţelegeri au fost stabilite de asemenea, posibilităţile de
valorificare a deşeurilor, rămânând specialiştilor numai alegerea tehnologiei:
- recuperarea sau regenerarea solvenţilor;
- reciclarea sau recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi;
- reciclarea sau recuperarea metalelor ori a compuşilor metalici;
- reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
- regenerarea acizilor sau a bazelor;
- valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilor;
- valorificarea produselor din catalizatori;
- rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora;
- utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
- împrăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologică,
inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologică;
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- schimb de deşeuri între deţinători, pentru a fi supuse uneia dintre operaţiunile
menţionate mai sus;(anexa nr. II B).
ANEXA 1
Alte acte normative în vigoare pentru protecţia mediului
Protecţia atmosferei:
- Legea nr. 73/2000 privind fondul pentru mediu
- Ordonanţă de urgenţă nr. 93 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
- Hotărârea Guvernului nr. 243/1995 privind înfiinţarea şi funcţionarea Comitetului
Naţional pentru Protecţia stratului de Ozon
- Hotărâre nr. 568 din 14 iunie 2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru
limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea,
descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină
- Ordinul nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanţurilor de
mediu;
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării
mediului;
- Ordinul nr. 353/1998 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea
încadrării vehiculelor rutiere, înmatriculate, în normele tehnice pentru siguranţa circulaţiei
rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică,
- Ordinul nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca
urmare a impactului drum-mediu înconjurător;
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei;
- Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
- Ordonanţa Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor
restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.
- Normele tehnice sunt cuprinse în :
- STAS nr. 9081/1978 – poluarea atmosferei-terminologie;
- STAS nr. 12574/1987- Aer din zonele protejate, condiţii de calitate;
- STAS nr. 10331/1992-Puritatea aerului. Principii şi reguli generale de
supraveghere a calităţii aerului;
- STAS nr.10009/1988 –Limite admisibile ale nivelului de zgomot. Acustica
urbană;
- STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social
culturale.
Protecţia apelor
- Legea apelor nr. 107/1996, (publicată în M. Of. nr 244 din 8 octombrie 1996,
modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 948/1999, publicată în M. Of. 568 din 22noiembrie
1999);
- Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional- secţiunea a IIa Apa.
- Lege nr. 573 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii
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- Decret nr. 814 din 18 octombrie 2001 privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apă
pentru irigaţii
- Hotărârea Guvernului nr. 210/1997 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi functionare a Comisiei Centrale pentru Apărarea împotriva Inundaţiilor,
Fenomenelor Meteorologice Periculoase şi Accidentelor la Construcţiile Hidrotehnice
- Hotărârea Guvernului nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind
stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în sursele de apă NTPA001
- Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie
- Hotărârea Guvernului nr. 964 /2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
- Hotărâre nr. 760 / 2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi
comercializare a apelor minerale naturale
- Ordinul 148/1997 privind aprobarea Procedurii şi competenţele de emitere a
avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
- Ordinul 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia mediului ca urmare
a impactului drum-mediu înconjurător;
- Ordinul 48/1999 privind prohibiţia pescuitului;
- Ordinul 485/1995 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Sistemului de alarmare în caz de poluări accidentale ale apelor din România;
- Ordinul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind
mediul de viaţă al populaţiei;
- Ordinul 645/i.O./5.029/1997 pentru aprobarea Normativului privind condiţiile de
evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor,
- Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea poluării
mediului;
- Ordinul nr. 1098 /1999 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea
categoriilor de importanţă a lucrărilor hidrotehnice - NTLH-021.
- Ordin nr. 148/2000 privind staţiile de pompare de irigaţii şi de desecări, din
administrarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., cu consumurile specifice de
energie electrică şi randamentele sistemelor, şi staţiile de pompare din sistemele de irigaţii şi
sistemele de desecare, ale agenţilor economici şi instituţiilor publice care au sisteme de irigaţii
şi de desecări în afara celor administrate de Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" S.A., cu consumurile specifice de energie electrică
- Ordin nr. 325 din 21 martie 2001 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru
aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a
calităţii resurselor de apă - NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului
nr. 242/1990
- STAS 4068-1/82 DEBITE ŞI VOLUME DE APĂ. Determinarea debitelor şi
volumelor maxime ale cursurilor de ape
- STAS 1342/91 Apă potabilă
- STAS 4706-88 Ape de suprafaţă. Categorii şi condiţii tehnice de calitate
- STAS 9450/88 apa pentru irigarea culturilor agricole.
Protecţia solului
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,;
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- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996;
- Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 84/1996,
- Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;
- Legea nr. 157/2000 privind Planul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală
aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat
- Ordonanţă de urgenţă nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
- Hotărâre nr. 527 din 31 mai 2001 privind stabilirea gradului minim de
biodegradabilitate a agenţilor de suprafaţă conţinuţi în detergenţi, produse de întreţinere şi
produse de curăţat
- Hotărâre nr. 716 din 19 iulie 2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe
piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import
- Hotărârea guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind
stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenţa,
funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor
de ameliorare
- Hotărârea Guvernului nr. 267/26 aprilie1995 privind constituirea şi utilizarea
Fondului de ameliorare a fondului funciar;
- Hotărârea Guvernului nr. 533/1999 privind organizarea şi funcţionarea Institutului
de Cadastru şi Organizarea teritoriului agricol,
- Ordinul OMJ nr. 237/1C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor
- Ordin nr. 65 / 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
implementarea modului de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
- Ordin nr. 326 / 2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice
judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr.
18/1991, republicată.
Poluare radioactivă
- Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare
(modificată şi completată prin Legea nr. 16/1998);
- Ordonanţă de urgenţă nr. 45 din 23 -2001 privind producţia de apă grea în
perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de
către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
- Ordinul MS nr. 925/1997 pentru modificarea Normelor republicane de
radioprotecţie (ediţia 1976).
- Ordinul nr. 242/1993 pentru aprobarea Normelor republicane de securitate
nucleară privind planificarea, pregătirea şi intervenţia la accidentele nucleare şi urgenţe
radiologice;
- Ordinul nr. 318/1997 pentru aprobarea Normativului de acordare şi de utilizare a
echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP 06/1997;
Deşeuri
- Lege nr. 426 - 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor
- Lege nr. 465 / 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
- Ordin nr. 373 / 2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
gestionarea deşeurilor toxice şi de risc din laboratoarele sanitare veterinare
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Conservare biodiversităţii
- Lege nr. 462 / 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice
- Ordonanţa Guvernului nr. 96/2000 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional
- Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional,;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulaţia juridică a
terenurilor forestiere,
- Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi
comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne,
precum şi a produselor rezultate din acestea
- Ordin nr. 647 / 2001 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de
recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă sau la export a
plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora
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